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19ν ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟ ΑΏΟΛΟΓΕΚΟ ΤΝΒΑΡΕΟ
«Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία
θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο»

29 επηεκβξίνπ - 2 Οθησβξίνπ 2019
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ΠΕΒΡΕΏ

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ
ΚΤΡΕΏΚΔ - 29 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019
ΧΡΏ

ΣΕΣΛΟ

17.0018.30

ΒΓΓΡΏΦΔ ΤΝΒΑΡΧΝ

18.3019.00

ΒΝΏΡΚΣΔΡΕΏ ΣΒΛΒΣΔ - ΥΏΕΡΒΣΕΜΟΕ
ΑΏΔ ΚΏΕ ΑΏΟΠΟΝΕΏ:
ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟΕ ΣΤΛΟΐΏΣΒ ΣΔ
ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΤΠΏΕΘΡΟΤ

19.0019.30

Γξεγνξηάδεο Ν.

19.3020.00

Reif A.

MOUNTAIN FORESTS-ECOLOGICAL
FUNCTIONS
AND BIODIVERSITY

ΣΕΜΔΣΕΚΒ
ΑΕΏΚΡΕΒΕ

Θενράξεο Γάγθαο Καζεγεηήο ΏΠΘ
Παύινο Βπζπκίνπ Οκφηηκνο Καζεγεηήο
ΏΠΘ
Ώληώληνο Παπαγηαλόπνπινο
η. Αηεπζπληήο Βξεπλψλ ΕΑΒ Θεζζαινλίθεο
Albert Reif Prof. Dr Dr h.c., University of
Freiburg

20.0020.30

20.30

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΜΦΕΘΒΏΣΡΟ ΦΟΡΒΏ
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΒΘΝΕΚΟΤ
ΑΡΤΜΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

ΑΒΞΕΧΔ

ΏΕΘΟΤΏ Ώ: Ώίζνπζα Βθθιεζίαο Ε. Ν. Ώγίνπ Νηθνιάνπ (Ληηφρσξν)
ΏΕΘΟΤΏ ΐ: Ώίζνπζα Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Ληηφρσξν)
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9.00-11.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΟΡΒΕΝΧΝ ΠΒΡΕΟΥΧΝ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΓΏΓΚΏ Θ. & ΜΒΛΕΏΑΔ Ε.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

9.00-9.15

EINE REISE DURCH DIE GESCHICTE VON
GÖTTERN, BÄUMEN UND MENSCHEN

9.15-9.30

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ ΏΒΕΦΟΡΟ
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΜΕΏ ΠΟΛΤΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΔ
ΠΒΡΕΟΥΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

Erb M. (Γεξκαληθά)
(Key Speaker)

Σαζηώλαο Γ., Γηαλλνύιαο ΐ.,
ηαθάιε Β., ηζκαλίδεο Ε., Αξόζνο
ΐ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

A

Ώ

Γξεγνξηάδεο Ν.,
πύξνγινπ Γ., Υαζηιίδεο, Π.,
Παπαδόπνπινο Ε., Κύξνπ Γ.,
έμηνπ Π., Γξεγνξηάδεο .,
παλόο Ε.

Ώ

9.30-9.45

Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΏΡΥΧΝ ΣΔ ΦΤΕΚΔ
ΑΏΟΠΟΝΕΏ ΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΑΡΤΟΑΏΔ

9.45-10.00

ΒΡΒΤΝΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΧΝ ΑΕΏΑΡΟΜΧΝΜΟΝΟΠΏΣΕΧΝ ΦΤΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΟ
ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΔ ΝΔΟΤ
ΏΜΟΘΡΏΚΔ

Γθαλάηζαο Π.,
Σζαθαιδήκε Μ., Κνπινπθνύξαο
Δ.

Ώ

10.00-10.15

ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ ΚΏΕ ΛΕΠΏΝΔ ΑΤΟ
ΠΟΕΚΕΛΕΧΝ ΏΡΧΝΕΏ (ARONIA MELANOCARPA
VAR. NERO ΚΏΕ VAR. VIKINGS)

ακαξά Θ., Μεηαμά Β., Φσκά Π.,
Μπνύηια Ώ., παλόο Ε.

Ώ

ΛΕΐΏΑΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΐΟΚΟΨΚΏΝΟΣΔΣΏ
ΣΤΠΧΝ ΟΕΚΟΣΟΠΧΝ Β ΠΡΟΣΏΣΒΤΟΜΒΝΒ
ΚΏΕ ΜΔ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΧΝ ΠΡΒΠΧΝ

Καδόγινπ Ε.,
Σξαταλνπνύινπ Ε., Φσηηάδεο Γ.,
ΐξαρλάθεο Μ., Γηαθνπιάθε Μ.

Ώ

ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟ ΒΛΒΓΥΟ ΏΛΛΏΓΧΝ ΥΡΔΒΧΝ
ΑΏΕΚΔ ΓΔ Β ΠΒΡΕΟΥΒ ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΔ
ΤΦΟΜΒΣΡΕΚΔ ΚΏΕ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ ΘΒΔ

ΐνύιγαξε ., Νηόγαο Γ., Ανύθαο
Γ.
(Πόζηεξ)

Ώ

10.15-10.30

10.30-11.45

10.45-11.00
11.00-11.30

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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9.00-11.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΤΑΡΟΛΟΓΕΏ-ΤΑΡΟΝΟΜΕΚΏ ΚΏΕ ΑΏΟΣΒΥΝΕΚΏ
ΒΡΓΏ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΚΏΡΏΓΕΏΝΝΔ Β.
&
ΣΏΘΔ Α.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΐ

9.00-9.15

9.15-9.30

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΏ ΚΡΕΣΔΡΕΏ ΜΒΛΒΣΔ ΝΒΧΝ ΟΑΕΚΧΝ
ΏΞΟΝΧΝ Β ΒΠΕΚΛΕΝΔ ΒΑΏΦΔ ΠΏΡΏΚΣΕΧΝ ΠΒΡΕΟΥΧΝ:
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΠΏΡΏΛΕΏΚΟΤ ΟΑΕΚΟΤ ΏΞΟΝΏ
ΚΏΡΕΣΏ ΛΏΡΕΏ

Πνπιηζάθε Β., Σζίπεο
Κ.

ΐ

9.30-9.45

Δ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΚΏΕ ΏΕΘΔΣΕΚΔ ΚΏΛΛΕΒΠΒΕΏ ΣΧΝ
ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ ΣΔ ΑΏΕΚΔ ΤΠΔΡΒΕΏ ΣΏ ΠΛΏΕΕΏ
ΣΔ ΤΓΥΡΟΝΔ ΟΡΒΕΝΔ ΤΑΡΟΝΟΜΕΏ

Παπιίδεο Θ.,
Γηαλλνύιαο ΐ., Κάιθα
Κ.,
Παπιίδεο ΐ.,
ηεξγηάδνπ Ώ.

ΐ

9.45-10.00

ΓΒΧΜΒΣΡΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΚΏΕ ΦΤΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΣΧΝ
ΏΡΥΏΕΧΝ ΘΒΏΣΡΧΝ ΣΔ ΔΠΒΕΡΟΤ

Παπιίδεο B., ΐάξξαο
Γ., ηεξγηάδνπ Ώ.

ΐ

ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΏΦΏΛΒΕΏ ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ:
ΑΤΝΏΣΟΣΔΣΒ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΏ ΥΏΜΔΛΏ ΦΡΏΓΜΏΣΏ

Ώλαζηαζηάδεο Ά.,
αββίδεο .,
Κακπνύξεο Ώ.,
αρπάδεο Κ.
(Πόζηεξ)

ΐ

ΣΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ΣΧΝ ΥΕΟΝΟΠΣΧΒΧΝ
ΣΕ ΟΡΒΕΝΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ Π.Β. ΣΡΕΚΏΛΧΝ

ηεθαλίδεο ., ηάζεο,
Α., Νηάθεο .
(Πόζηεξ)

ΐ

ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΣΟΤ ΜΒΓΒΘΟΤ ΣΟΤ ΡΒΜΏΣΟ ΚΏΕ ΣΔ
ΓΒΧΜΟΡΦΟΛΟΓΕΚΔ ΘΒΔ
ΣΔΝ ΠΏΡΟΥΘΕΏ ΐΛΏΣΔΔ

Καιατηδήο Κ.,
Κξηθόπνπινο Κ.,
Εαθσβόγινπ ΐ., ΓαΎκεο
Γ.
(Πόζηεξ)

ΐ

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00
11.00-11.30

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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11.30-13.30
ΡΏ
11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15
13.15-13.30
13:30-16.00

ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
¨ΑΏΟΚΟΜΕΏ-ΏΣΕΚΟ ΠΡΏΕΝΟ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΣΕΣΧΝΔ Θ. &
ΏΜΏΡΏ Θ.

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΑΏΟΚΟΜΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ
ΣΟΤ ΑΏΟΤ ΚΏΣΏΝΕΏ ΣΟ ΟΡΟ
"ΠΏΨΚΟ"
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΧΝ ΏΣΕΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΠΡΏΕΝΟΤ ΣΔΝ ΒΞΕΟΡΡΟΠΔΔ ΣΟΤ
ΑΕΟΞΒΕΑΕΟΤ ΣΟΤ ΏΝΘΡΏΚΏ.
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΒΡΓΧΝ
ΏΝΏΑΏΧΒΧΝ ΣΟ ΠΒΝΣΒΛΕΚΟ ΟΡΟ.
ΥΡΔΔ ΚΧΝΟΦΟΡΧΝ, ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ
Ή ΏΛΛΏΓΔ ΣΔ ΒΦΏΡΜΟΓΟΜΒΝΔ
ΠΟΛΕΣΕΚΔ;
Δ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ
ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ ΒΝ ΟΦΒΕ ΣΧΝ
ΒΠΏΠΒΕΛΟΤΜΒΝΧΝ ΚΛΕΜΏΣΕΚΧΝ
ΜΒΣΏΐΟΛΧΝ
ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ ΠΏΡΚΟΤ
ΜΒ ΣΟΥΟ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ ΣΔ ΏΣΕΚΔ
ΐΕΟΠΟΕΚΕΛΟΣΔΣΏ:
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΤ
ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΕΣΟΡΕΚΟΤ ΜΝΔΜΒΕΟΤ
«ΓΒΝΕ ΥΏΜΏΜ» ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΒΡΒΤΝΏ ΣΔ ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ
ΜΒΘΟΑΟΤ ΠΡΟΠΏΡΏΚΒΤΔ ΣΟΤ
ΒΑΏΦΟΤ Β ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΑΡΤΟ
ΤΝΣΏΞΔ ΦΔΦΕΏΚΟΤ ΜΔΣΡΧΟΤ
ΑΒΝΣΡΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΚΔΠΟ
ΑΡΏΜΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ
ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

Οπξνύδε Ώ., Γάγθαο Θ.

A

ηώπε Μ.,
Παπαδνπνύινπ Α., Σζηηζώλε Θ.

Ώ

Υξηζηαθόπνπινο Π., Σζνπθιείδεο Γ.

Ώ

Πξνύηζνο Ν., Κνξαθάθε Β., Σζαγθάξε Κ.,
νισκνύ Ώ., Ώβξακίδνπ Β., Καξέηζνο Γ.,
Κανύθεο Κ., Γεσξγηάδεο Υ., Κνληνγηάλλε
Ώη., ΐιαράθε Α., Γνύλαξεο Ν.

Ώ

Καινγήξνπ .,
Σζαθαιδήκε Μ.,
Γθαλάηζαο Π.

Ώ

Μειά Φ., Γθαλάηζαο Π.

Ώ

ΐνπγηνπθιή Μ., Σζηηζώλε Θ.
(Πόζηεξ)

Ώ

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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16.00-18.30

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΠΡΟΣΏΕΏ ΑΏΧΝ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΞΏΝΘΟΠΟΤΛΟ Γ. &
ΏΐΣΓΔ Α.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

16.00-16.15

ΣΟ ΏΝΣΕΠΤΡ ΚΏΕ Δ ΥΡΔΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

16.15-16.30

ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΟΜΔ Β ΜΒΟΓΒΕΏΚΏ ΠΒΤΚΟΑΏΔ
ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ: ΤΓΚΡΕΔ ΣΔ ΠΏΡΏΣΔΡΔΘΒΕΏ
ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΜΒ ΣΕ ΠΡΟΐΛΒΦΒΕ ΣΟΤ CFIS ΚΏΕ
ΜΕΏ ΒΜΠΒΕΡΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΔ ΠΡΟΐΛΒΦΔ ΣΔ
ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΟΤ

16.30-16.45

ΑΏΕΚΒ ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΏΕ ΣΒΥΝΔΣΔ ΝΟΔΜΟΤΝΔ:
ΤΥΒΣΕΔ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΧΝ

16.45-17.00

Ο ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΚΟ ΑΒΕΚΣΔ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΑΏΕΚΧΝ
ΠΤΡΚΏΓΕΧΝ LFDI ΣΔ ΝΟΣΕΟΤ ΏΦΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΏ
ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

17.00-17.15

17.15-17:30

Ξαλζόπνπινο Γ.,
Ώζαλαζίνπ Μ., Καδάθεο
Γ.,
Ghosn D., Κανύθεο Κ.

Ώζαλαζίνπ Μ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

A

Ώ

Σνθαηιίδνπ Ώ.,
Σζακαζιίδεο Δ.

Ώ

Γθνπβάο Μ.,
Διηόπνπινο Ν.,
Παπαδόπνπινο Ώ.,
Νηάζηνπ Γ.
(Πόζηεξ)

Ώ

ΒΕΐΛΔΣΕΚΏ ΒΝΣΟΜΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ - ΐΛΒΠΟΝΣΏ ΣΟ
ΜΒΛΛΟΝ ΜΒΏ ΏΠΟ ΣΟ ΠΏΡΒΛΘΟΝ

Ώβηδήο Α., Coyle D.,
Christopoulos V.,
Roques A.

Ώ

Δ ΜΒΛΒΣΔ ΒΕΑΧΝ ΦΛΟΕΟΦΏΓΧΝ ΒΝΣΟΜΧΝ ΣΟ
ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΜΒ ΣΔ
ΥΡΔΔ ΦΒΡΟΜΟΝΕΚΧΝ ΠΏΓΕΑΧΝ : ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΒΕΑΧΝ,
ΠΛΔΘΤΜΧΝ ΚΏΕ ΒΠΟΥΕΚΔ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ

Φξαγθάθεο Α.,
ΚαξαΎλδξνπ ., Ώβηδήο
Α.
(Πόζηεξ)

Ώ

17.30-18.00

πδήηεζε

18.00-18.30

Αηάιεηκκα
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16.00-18.30
ΡΏ

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00

17.00-17.15

17.15-17:30

ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΏΕΚΔ ΓΒΝΒΣΕΚΔ-ΒΑΏΦΟΛΟΓΕΏ"
ΣΕΣΛΟ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΚΏΛΣΟΓΕΏΝΝΔ Ώ.
& ΠΏΠΏΨΧΏΝΝΟΤ Ώ.
ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΤΑΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΠΟΝΔΔ ΣΔ IN
VITRO ΦΤΣΡΧΔ, ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ
Β ΣΟΕΥΒΕΏ, ΠΒΡΜΏΣΧΝ ΣΟΤ
ΒΤΡΧΏΜΒΡΕΚΏΝΕΚΟΤ ΑΕΒΕΑΕΚΟΤ ΤΐΡΕΑΕΟΤ ΛΒΤΚΔ
(POPULUS DELTOIDES X POPULUS NIGRA)
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΏΛΏΣΟΣΔΣΏ ΣΔΝ IN VITRO
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ Β ΣΟΕΥΒΕΏ ΣΟΤ
ΚΛΧΝΟΤ ''ΒΛ-Υ/3'' (POPULUS DELTOIDES X POPULUS
NIGRA VAR ITALICA)
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ
ΜΕΚΡΟΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΜΟΤ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ ΒΕΑΟΤ
PYRUS SPINOSA FORSKK.
ΡΟΒ ΚΏΕ ΏΠΟΘΒΜΏΣΏ ΏΓΧΣΟΤ ΣΔ ΦΤΛΛΟΠΣΧΔ
ΚΏΕ ΣΟ ΒΑΏΦΟ Β ΑΏΔ ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ
ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΚΏΕ ΒΛΏΣΔ
Δ ΤΓΚΡΕΔ ΤΠΟΣΡΧΜΏΣΧΝ ΥΏΜΔΛΟΤ ΚΟΣΟΤ
ΓΕΏ ΣΔΝ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ
ΏΝΘΒΚΣΕΚΧΝ Β ΏΝΣΕΞΟΒ ΤΝΘΔΚΒ
ΏΒΕΦΟΡΕΏ ΣΟΤ ΒΑΏΦΟΤ ΣΔ ΓΧΝΔ ΣΧΝ
ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΣΔ
ΐΟΡΒΕΟΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΚΏΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΥΏΛΚΕΑΕΚΔ

17.30-18.00

πδήηεζε

18.00-18.30

Αηάιεηκκα

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

Μπίληζε-Φξαληδή Β.,
Μπάξκπαο Β.,
Παπατσάλλνπ Ώ.,
Γνπγνπηζά Υ.

ΐ

Καξππίδνπ ., Μπάξκπαο
Β., Παπατσάλλνπ Ώ.,
Γνπγνπηζά Υ.

ΐ

Ώιεμαλδξή ., Σζνπιθά Π.,
Σζαθηζίξα Μ.,
θαιηζνγηάλλεο Ώ.
Μηρόπνπινο Π.,
Μπνπξιέηζηθαο Ώ.,
Κανύθεο Κ.
Σακπάθεο Ώ.,
Παπατσάλλνπ E.,
Υαηδεζηάζεο Θ.
Εσαθεηκίδνπ Ώ.,
Παπατσάλλνπ Β.,
Μαηδίξεο Β.

ΐ
ΐ
ΐ
ΐ
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ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019

18.30-20.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΛΕΐΏΑΟΠΟΝΕΏ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΛΏΣΔ Π. &
ΜΏΝΣΓΏΝΏ Κ.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ
Πιαηήο Π.,
Παπαρξήζηνπ Θ.,
Παπαλαζηάζεο, ΐ.,
Ώτλαιήο Ώ., Μειηάδεο
Ε.,
Μαληδαλάο Κ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

18.30-18.45

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΠΡΟΧΡΕΝΧΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΧΝ
ΥΒΑΕΧΝ ΐΟΚΔΔ ΣΔ Π.Β. ΏΕΣΧΛΟΏΚΏΡΝΏΝΕΏ

18.45-19.00

ΜΒΛΒΣΔ ΣΔ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΤΦΕΣΏΜΒΝΧΝ
ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΓΏΕΧΝ ΣΕ ΒΚΣΡΟΦΒ ΘΔΛΏΓΟΤΧΝ
ΏΓΒΛΏΑΧΝ ΣΔΝ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΒΝΣΡΕΚΔ
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ

Γνπξδνπβέιεο Α.,
Γηαθνπιάθε Μ., Νηόηαο
ΐ.,
Υξεζηάθε - αξηθάθε
Β.

19.00-19.15

ΜΔΝΕΏΕΏ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΥΔΜΕΚΔ
ΤΣΏΔ ΐΟΚΔΕΜΔ ΤΛΔ ΤΓΡΧΝ ΠΟΟΛΕΐΏΑΧΝ
ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΚΒΡΚΕΝΔ ΣΔ Π.Β. ΒΡΡΧΝ

Γηαθνπιάθε Μ.,
Σζηνκπάλε Β.,
Γαγνξάθεο Κ.,
Γνπξδνπβέιεο Α.,
ΐαξνύδεο Λ.

Ώ

19.15-19.25

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΒΚΣΏΒΧΝ ΣΔΝ
Π.Β. ΞΏΝΘΔ – ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΏ ΥΒΑΕΏ ΐΟΚΔΔ

Ώτλαιή Ώη., Πιαηήο Α.
(Πόζηεξ)

Ώ

19.25-20.00

A

Ώ

πδήηεζε
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ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019

18.30-20.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΒΝΑΡΟΥΡΟΝΟΛΟΓΕΏ-ΐΟΣΏΝΕΚΔ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΏΝΟ Ε. &
ΣΕΡΟΤΚΔ Ώ.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΒΚΣΕΜΔΔ ΔΛΕΚΕΏ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ ΑΒΝΑΡΧΝ ΑΡΤΟ
ΜΒ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟ ΣΧΝ ΣΡΤΠΏΝΕΑΕΧΝ
Β ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ

παλόο Ε., Σδαηδάλεο Ε.,
Σζηαηνύξα Μ., Σδαηδάλε Β.

ΐ

18.45-19.00

ΒΚΣΕΜΔΔ ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΟΣΔΣΏ ΚΏΕ
ΑΒΝΑΡΟΥΡΟΝΟΛΟΓΔΔ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ
(ΜΝΔΜΒΕΏΚΧΝ) ΠΛΏΣΏΝΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟ
ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ

Καγηαιή Υ.,
Κνπηζηαλίηεο Α., Κεραγηά
Θ.,
Παπατσάλλνπ Β.,
Γξεγνξηάδεο ., Μαηδίξεο
Β., παλόο Ε., Σζηηζώλε Θ.,
Μπαξκπνύηεο Ε.

ΐ

19.00-19.15

ΒΚΣΕΜΔΔ ΠΏΥΟΤ ΑΒΚΏ ΣΒΛΒΤΣΏΕΧΝ ΒΣΔΕΧΝ
ΑΏΚΣΤΛΕΧΝ ΣΟ ΣΔΘΕΏΕΟ ΤΦΟ ΑΏΟΤΣΏΑΧΝ
ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ, ΜΏΤΡΔ ΠΒΤΚΔ ΚΏΕ ΟΞΕΏ

Ώπαηζίδεο Λ.

ΐ

19.15-19.25

ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΜΕΏ ΐΏΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΜΒ ΣΕ
ΚΏΣΏΓΡΏΦΒ ΒΕΑΧΝ ΥΛΧΡΕΑΏ ΣΔ ΚΒΦΏΛΟΝΕΏ

Ξαλζάθεο Μ., ΐνπηζηλά Υ.,
Μηλέηνο Π., Μαξνύιεο Υ.
(Πόζηεξ)

ΐ

18.30-18.45

19.25-20.00

πδήηεζε
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9.00-11.00
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΏΕΚΔ ΟΕΚΟΛΟΓΕΏ"
ΣΕΣΛΟ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΣΏΓΚΏΡΔ Κ. &
ΓΚΏΝΏΣΏ Π.
ΤΓΓΡΏΦΒΕ
Σζηξνύθεο Ώ.,
Γεσξγίνπ Κ., Ώξέηνο
ΐ.,
Ώγγειαθόπνπινο Ε.,
Θάλνο Κ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

9.00-9.15

ΒΠΕΐΕΧΔ ΏΡΣΕΐΛΏΣΧΝ ΕΠΠΟΚΏΣΏΝΕΏ (AESCULUS
HIPPOCASTANUM L.), ΚΏΣΏ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΒΣΟ ΣΔ
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΟΤ, ΣΟΝ ΚΕΏΐΟ

9.15-9.30

ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΣΔ ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ
ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΜΒ ΣΏΤΣΟΥΡΟΝΔ ΏΠΟΣΏΜΕΒΤΔ ΝΒΡΟΤ

Εαθσβόγινπ ΐ.

9.30-9.45

ΜΟΡΦΟΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΏΝΣΏΠΟΚΡΕΔ ΚΏΣΧ ΏΠΟ
ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΒ ΤΝΘΔΚΒ ΠΟΣΕΜΏΣΟ ΑΤΟ
ΑΏΟΠΟΝΕΚΧΝ ΒΕΑΧΝ (BUXUS SEMPERVIRENS ΚΏΕ
QUERCUS PUBESCENS)

πξνπιή Ώ.,
Εαθσβόγινπ ΐ.

Ώ

9.45-10.00

Δ ΜΒΘΟΑΟ ΣΔ ΘΒΡΜΕΚΔ ΜΒΣΏΦΟΡΏ
ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΚΣΕΜΔΔ ΣΔ ΑΕΏΠΝΟΔ
ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ ΟΕΚΟΤΣΔΜΏΣΧΝ

Κνξαθάθε Β.,
Φσηέιιε Μ.,
Ραδόγινπ Κ.

Ώ

10.00-10.15

ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
ΒΝΟ ΠΏΡΚΟΤ, ΣΔΝ ΠΟΛΔ ΣΔ ΚΏΣΒΡΕΝΔ, ΣΔ
ΐΟΡΒΕΏ ΒΛΛΏΑΏ

Παπαδόπνπινο Ώ.,
Γάγθαο Θ.

Ώ

Θενδνζίνπ Γ.,
Βπζπκίνπ Γ.,
Γξεγνξηάδεο Ν.
(Πόζηεξ)

Ώ

10.15-10.30

Δ ΤΣΏΔ ΣΔ ΠΏΡΏΓΟΜΒΝΔ ΐΕΟΜΏΓΏ
ΤΑΡΟΥΏΡΧΝ ΦΤΣΧΝ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΏΓΡΏ (GR1240004)

10.30-11.00

πδήηεζε

11.00-11.30

Αηάιεηκκα

A

Ώ
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ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019

9.00-11.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΡΏΓΚΟΤ Π. &
ΘΒΟΑΧΡΕΑΟΤ .

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

9.00-9.15

ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΚΏΕ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ ΣΔ
ΟΜΏΑΏ ΑΏΕΚΔ - ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
ΚΏΕ ΒΝΔΜΒΡΧΔ (Ο.Α.Π.Β.Β.) ΣΟΤ ΑΏΏΡΥΒΕΟΤ
ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ

Καηζνύδαο Κ., Μειά
Φ., Γξίβα Ώ.,
Υαηδεθηιηππίδνπ Κ.

ΐ

9.15-9.30

ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ ΣΟΤ ΤΑΏΣΕΚΟΤ ΕΟΓΤΓΕΟΤ ΣΟΤ
ΥΒΕΜΏΡΡΟΤ ΜΟΤΣΕΏΡΕΣΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΕΚΏΛΧΝ ΚΏΕ
Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ

Γνύια Μ.

ΐ

9.30-9.45

Δ ΟΡΥΕΑΒΏ OPHRYS MAMMOSA ΣΟ ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ
ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΚΏΕ Δ ΠΡΟΟΠΣΕΚΔ ΥΡΔΔ ΣΔ
ΣΔΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ

Σζηνύξε Ώ., Ράγθνπ
Π., Γάγθαο Θ.

ΐ

9.45-10.00

Δ ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΤΝΒΕΑΔΔ Β
ΦΟΕΣΔΣΒ ΣΟΤ ΏΠΘ

Γθαλάηζηνο Υ.,
Μπεθίξε .,
Οηθνλόκνπ Ώ.,
Πεηαινύδε Λ-Μ.

ΐ

10.00-10.15

ΒΡΒΤΝΏ ΏΠΟΦΒΧΝ ΓΕΏ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ
ΑΏΕΚΟΤ ΜΟΤΒΕΟΤ ΣΏΞΕΏΡΥΔ

Ρνύληνο Γ., Σξίγθαο
Μ., Παπαδόπνπινο Ε.

ΐ

Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ ΑΏΟΤ Χ ΜΟΤΒΕΟ ΣΟ ΠΛΏΕΕΟ
ΣΔ ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΏΟΚΟΜΕΏ.
ΒΝΝΟΕΟΛΟΓΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ, ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ
ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ

Θενδσξίδνπ .,
Γάγθαο Θ.

ΐ

10.15-10.30
10.30-11.00

πδήηεζε

11.00-11.30

Αηάιεηκκα
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11.30-13.30
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ-ΏΓΡΕΏ ΓΧΔ"
ΣΕΣΛΟ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΓΕΏΚΟΤΛΏΚΔ Μ. &
ΚΏΓΟΓΛΟΤ Ε.
ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΐ

11.30-12.00

12.00-12.15

ΝΒΏ ΑΒΑΟΜΒΝΏ ΓΕΏ ΣΏ ΥΒΕΡΟΠΣΒΡΏ ΟΡΟΒΕΡΏ
ΡΟΑΟΠΔ ΚΏΕ ΚΟΕΛΏΑΏ ΝΒΣΟΤ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ
RHINOLOPHUS BLASII

Παλαγησηνπνύινπ M.,
Ώιεβηδάηνο Υ.,
Σζαθηζίξα Μ.,
θαιηζνγηάλλεο Ώ.

ΐ

12.15-12.30

ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΑΟΜΒ ΚΏΕ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ
ΝΒΡΟΐΟΤΐΏΛΧΝ ΚΏΣΏ ΣΕ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΣΔ
ΐΟΚΔΔ ΚΏΕ ΜΒΣΏΚΕΝΔΔ ΜΒΧ ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ
ΑΕΚΣΤΧΝ

Σζηνκπάλε Β.,
Γηαθνπιάθε Μ.,
Υαζάλαγαο Ν.,
Ώλησλίνπ Ε.

ΐ

12.30-12.45

ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΤΝΘΒΔ ΣΔ
ΛΕΜΝΔ ΐΕΣΧΝΕΑΏ ΜΒ ΣΟΥΟ ΣΔ ΦΕΛΕΚΔ ΣΟ
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΔ

Κνθθηλάθεο Ώ.,
σθξνλίδεο Κ.,
Ώλδξενπνύινπ Γ.

ΐ

12.45-13.00

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ ΣΔ
ΛΕΜΝΔ ΟΡΒΣΕΏΑΏ (ΚΏΣΟΡΕΏ) ΏΠΟΐΛΒΠΟΝΣΏ
ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ

Ώιεμίνπ Β., Κνθθηλάθεο,
Ώ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
(Πόζηεξ)

B

13.00-13.30
13.30-16.00

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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16.00-17.30
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΏΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ"
ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

16.00-16.15

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΧΝ
ΤΠΔΡΒΕΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΦΒΡΟΤΝ ΣΏ ΑΏΕΚΏ
ΟΕΚΟΤΣΔΜΏΣΏ ΣΔ ΒΛΛΏΑΏ ΣΔΝ ΚΟΕΝΔ
ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ ΒΝΧΔ

16.15-16.30

ΑΏΧΜΒΝΟΕ ΏΓΡΟΕ-ΒΚΥΒΡΧΘΒΕΒ ΒΚΣΏΒΕ:
ΤΓΚΡΟΤΔ ΝΟΜΟΘΒΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΏ

16.30-16.45

16.45-17.00

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΣΡΕΓΚΏ Μ. &
ΠΏΠΏΠΤΡΟΠΟΛΟ Κ.

ΣΟ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟ ΜΟΝΣΒΛΟ ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ
ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΧΝ ΣΟ ΝΒΟ ΝΟΜΟΘΒΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ, ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ,
ΠΏΡΏΓΧΓΕΚΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ

ΚΤΚΛΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ. ΣΒΥΝΕΚΒ ΚΏΕ
ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΓΧΔ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΜΒΓΏΛΤΣΒΡΧΝ ΒΛΛΔΝΕΚΧΝ
ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΧΝ

17.00-17.30

πδήηεζε

17.30-18.00

Αηάιεηκκα

Παππάο Ε.,
Παπαζππξόπνπινο Κ.

Καξαδόληα Ώ., ΐιάρνπ Μ.,
Κνκίιε Α.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

A

Ώ

Ώλαζηόπνπινο Υ.,
Σξίγθαο Μ.,
Παπαδόπνπινο Ε.

Ώ

Σξίγθαο Μ., Μπύξνπ Κ.

Ώ
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16.00-17.30
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΞΤΛΟΤ-ΤΛΟΥΡΔΣΕΚΔ"
ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

16.00-16.15

ΒΚΣΕΜΔΔ ΚΏΣΏΛΛΔΛΟΣΔΣΏ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ
ΤΠΟΛΒΕMΜΏΣΧΝ Χ ΠΡΧΣΒ ΤΛΒ ΣΔΝ
ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΥΏΡΣΟΠΟΛΣΟΤ

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ Ε. &
ΣΕΧΡΏ Π.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

Σζαιάγθαο Α., Börcsök Z.,
Pásztory Z.

ΐ

ΤΓΚΡΕΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΏΝΣΟΥΔ ΔΜΕΥΔΜΕΚΟΤ ΥΏΡΣΟΠΟΛΣΟΤ ΏΠΟ ΏΝΧΡΕΜΟ ΚΏΕ
ΧΡΕΜΟ ΞΤΛΟ ΏΚΏΚΕΏ (BLACK LOCUST)

Varga B., Horvath M.,
Pásztory Z., Csóka L.,
Σζαιάγθαο Α.

ΐ

ΓΔΜΕΒ ΚΏΣΏ ΣΔ ΤΓΚΟΜΕΑΔ ΞΤΛΟΤ ΜΏΤΡΔ
ΠΒΤΚΔ ΜΒ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟ ΚΟΡΜΟΣΒΜΏΥΕΧΝ
ΜΕΚΡΟΤ ΜΔΚΟΤ

Σζηώξαο Π., Ληάκαο Α.

ΐ

ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΚΏΝΟΝΕΜΟΤ ΑΕΏΚΕΝΔΔ
ΞΤΛΒΕΏ 995/2010 ΣΔ Β.Β. ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

Παπαδόπνπινο Ε.,
Γηαδηά. Ώ., Σξίγθαο Μ.

ΐ

17.00-17.30

πδήηεζε

17.30-18.00

Αηάιεηκκα
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ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΒΕΑΕΚΔ ΤΝΒΑΡΕΏ - ΠΒΡΕΛΔΦΒΕ"

18.00-20.00

ΠΏΡΏΛΛΔΛΒ ΤΝΒΑΡΕΒ

ΡΏ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΐΏΚΏΛΔ Α. &
ΥΡΕΣΏΚΟΠΟΤΛΟ Π.

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤ
Ώ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019

18.0018.10

ΚΏΘΟΡΕΜΟ ΝΟΜΕΚΟΤ ΠΛΏΕΕΟΤ ΓΕΏ ΣΔ
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΏΕ ΠΕΣΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΏΤΣΟΦΤΧΝ
ΒΑΧΑΕΜΧΝ ΜΏΝΕΣΏΡΕΧΝ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ ΤΠΒΝΤΠΏΏΣ 2019

Σζηαθίξεο Ρ.

Ώ

18.1018.20

Δ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΏ ΤΠΒΤΘΤΝΧΝ
ΠΟΛΕΣΧΝ ΣΔΝ ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ

ηαζνπνύινπ Ώ-Μ.,
Σαξαζίδεο Ν.
(Πόζηεξ)

Ώ

18.2018.40

ΑΏΟΠΤΡΟΐΒΔ: ΑΕΛΔΜΜΏΣΏ ΚΏΕ
ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΕΜΟΕ

18.4019.00
18.0020.00

Υαηδόπνπινο, Γ.

Ώ

ΠΡΟΐΟΛΔ
ΝΣΟΚΕΜΏΝΣΒΡ
«Σν πιαηαλόδαζνο ηνπ
Kεξέα»
ηνπ Γηάλλε Φαθνύηε

ΐ

πδήηεζε
ΠΏΡΟΤΕΏΔ - ΤΓΔΣΔΔ
ΏΝΏΡΣΔΜΒΝΧΝ ΒΡΓΏΕΧΝ*

18.30-20.00

Γεληθή πλέιεπζε Β.Α.Β

21.00

ΑΒΞΕΧΔ
Ξελνδνρείν "Πνζεηδώλ Παιιάο"

ΣΒΣΏΡΣΔ 2 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019

08.00-17.00

Βθδξνκή ζηνλ ιπκπν
*ιεο νη αλαξηεκέλεο εξγαζίεο (Πόζηεξ) ζα παξνπζηαζζνύλ θαη πξνθνξηθά ζηηο αλάινγεο ζπλεδξίεο, ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα (ρξόλνο παξνπζίαζεο έσο 10 ιεπηά).
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ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ
Γξεγνξηάδεο Νηθφιανο Πξφεδξνο ΒΑΒ
Γάγθαο Θενράξεο Ώληηπξφεδξνο ΒΑΒ
παλφο Εσάλλεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΑΒ
Γατηάλεο Αηνλχζηνο Σακίαο ΒΑΒ
Σδαηδάλεο Εσάλλεο Τπεχζπλνο Αεκνζίσλ ρέζεσλ ΒΑΒ
Καγηαιή Υάηδσ Γξακκαηέαο πλεδξίνπ
Σζηάξαο ηέθαλνο Βπηκέιεηα Έθδνζεο Πξαθηηθψλ
ΐαθάιεο Αεκήηξηνο Γεληθφο Αηεπζπληήο ΤΠΒΝ
Φηίθα Γσή Ώληηπξφεδξνο Φ. Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
θξηάπαο Κσλζηαληίλνο Γξακκαηέαο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Παππάο Αεκήηξηνο Ααζνιφγνο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Κνζκίδεο Γεψξγηνο Ααζνιφγνο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Μπίηνο Σξηαληάθπιινο Ααζνιφγνο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
ΐαζηιεηάδεο άββαο Ξελαγφο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Καξαγηάλλεο Βπάγγεινο Ώληηπξφεδξνο Σκήκαηνο Ααζνινγίαο & Φ.Π. ΏΠΘ
Μαπξίδεο Γεψξγηνο Αηεπζπληήο Ααζψλ Πηεξίαο
Κιαπάλεο Παληειήο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Ρνχκπαο Βπξηπίδεο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Βιεπζεξηάδνπ εκέια Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Παπαπέηξνπ Πέηξνο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Μάξαο Γεψξγηνο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Ρνπζάθεο Γεψξγηνο Ααζνπφλνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Φαξκάθε Πνπιρεξία Αηνηθεηηθή Τπάιιεινο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Γεξνιηφιηνο Βπάγγεινο Αήκαξρνο Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ
ακαξάο Κσλζηαληίλνο Αεκνηηθφο χκβνπινο Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ
Κνπξηάηεο Κσλζηαληίλνο Αεκνηηθφο χκβνπινο Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ
Μαπξίδνπ νθία Ώληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Β. Πηεξίαο
Γηνβαλλφπνπινο Ρήγαο Ααζνιφγνο-Βθπξφζσπνο ΓΒΧΣΒΒ
Μπεθηξνπνχινπ ΐηθησξία Πξντζηακέλε Κ.Π.Β Κάησ Οιχκπνπ
ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ
Ώλδξενπνχινπ Γαραξνχια
Γατηάλεο Αηνλχζηνο
Γθαλάηζαο Πέηξνο
Γξεγνξηάδεο Νηθφιανο
Γξεγνξηάδεο άββαο
Αξαγφδε Βιέλε
Γάγθα Θενδψξα
Γάγθαο Αεκήηξηνο
Γάγθαο Θενράξεο
Θενδσξίδνπ νθία
Καξαγηάλλεο Βπάγγεινο
Μαληδαλάο Κσλζηαληίλνο
Μειηάδεο Εσάλλεο
Παπατσάλλνπ Ώζαλάζηνο
Παπαρξήζηνπ Θσκάο
Πιαηήο Παλαγηψηεο
ακαξά Θεαλψ
παλφο Εσάλλεο
Σζαγθάξε Κσλζηαληίλα
Σζηάξαο ηέθαλνο
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ΚΡΕΣΒ
Ώλδξενπνχινπ Γαραξνχια
Γατηάλεο Αηνλχζηνο
Γθαλάηζαο Πέηξνο
Γξεγνξηάδεο Νηθφιανο
Γξεγνξηάδεο άββαο
Αεκεηξαθφπνπινο Ώιέμαλδξνο
Αξαγφδε Βιέλε
Βιεπζεξηάδνπ Βιέλε
Βπαγγέινπ Υξηζηάθεο
Γάγθαο Αεκήηξηνο
Γάγθαο Θενράξεο
Θενδσξίδνπ νθία
Εσάλλνπ Κσλζηαληίλνο
Καδφγινπ Εσάλλεο
Καιακπνθίδεο Κσλζηαληίλνο
Καξαγηάλλεο Βπάγγεινο
Καξκίξεο Διίαο
Μειηάδεο Εσάλλεο
Μηρφπνπινο Παλαγηψηεο
Μπαινχηζνο Γεψξγηνο
Μπάξκπαο Βπάγγεινο
Ξαλζφπνπινο Γαβξηήι
Παπαδφπνπινο Εσάλλεο
Παπατσάλλνπ Ώζαλάζηνο
Πιαηήο Παλαγηψηεο
Ράγθνπ Πνιπμέλε
ακαξά Θεαλψ
παλφο Εσάλλεο
ηάζεο Αεκήηξηνο
ηεθαλίδεο Παλαγηψηεο
Σξίγθαο Μάξηνο
Σζηάξαο ηέθαλνο
Σζηηζψλε Θέθια
Σζηψξαο Πέηξνο
Σζνπιθά Παξζέλα
Υαηδεζηάζεο Θενράξεο

ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΤΝΒΑΡΕΟΤ
Καγηαιή Υάηδσ Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
ΐαζηιεηψξεο Κσλζηαληίλνο Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
Κεραγηά Θενδψξα Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
Μαπξίδεο Υξήζηνο Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
Σδαηδάλε Βιηζάβεη Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βιιεληθήο Ααζνινγηθήο Βηαηξείαο

Αξ. Νηθόιανο . Γξεγνξηάδεο
Πξφεδξνο Βιιεληθήο Ααζνινγηθήο Βηαηξείαο
(ΒΑΒ) & Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο, Αηεπζπληήο
Βξεπλψλ ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ/Ελζηηηνχην Ααζηθψλ
Βξεπλψλ Θεζ/λίθεο

Αγαπεηά κέιε ηεο ΔΓΔ, αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζύλεδξνη,
εθ κέξνπο ηεο Βιιεληθήο Ααζνινγηθήο Βηαηξείαο θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ 19 νπ
Παλειιήληνπ Ααζνινγηθνχ πλεδξίνπ ζαο θαισζνξίδσ ζηελ φκνξθε Πηεξία θαη κάιηζηα εδψ ζην
Ληηφρσξν ζηε ζθηά ηνπ ζετθνχ βνπλνχ, ηνλ ιπκπν.
Βπηζπκψ επίζεο λα εθθξάζσ πξνζσπηθά αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ΟΒ ηελ ραξά καο πνπ είζηε
ζήκεξα καδί καο θαη θπζηθά έρεηε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλαηε. Με
ηδηαίηεξε ραξά θαισζνξίδνπκε επίζεο ηνπο μέλνπο ζπλέδξνπο καο θαη ηνπο επρφκαζηε νιφςπρα θαιή
δηακνλή!
Σν 19ν Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην έρεη σο ζέκα «Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθώλ
νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο». πσο
είλαη γλσζηφ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ησλ θπζηθψλ ρεξζαίσλ
νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηεο ρψξαο καο. πληζηνχλ δειαδή ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηνπ ηνπίνπ θαη ηαπηφρξνλα «ζπίηη» γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα πνιιά άιια έκβηα φληα. Βπίζεο
επηηεινχλ πνιιέο θαη αιιειέλδεηεο ιεηηνπξγίεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνζθέξνληαο ζέζεηο εξγαζίαο, εηζφδεκα θαη πξψηεο χιεο, ελψ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζ‘ απηά κηα
ζεηξά απφ ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνζθέξνπλ φκσο θαη άιιεο αλεθηίκεηεο
ππεξεζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ησλ ππνδνκψλ, ηε ξχζκηζε ηεο δίαηηαο
ηνπ γιπθνχ λεξνχ, ηε δαζηθή αλαςπρή, ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη έρνπλ
ζεηηθή πξνζθνξά ζηελ επεξρφκελε θιηκαηηθή αιιαγή. κσο ζήκεξα ηα δάζε θαη ε ζχγρξνλε
Βιιεληθή Ααζνπνλία αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζίγνληαη απφ ηνπο
δηαθεθξηκέλνπο καο θεληξηθνχο (πξνζθεθιεκέλνπο) νκηιεηέο θαη ηνπο εθιεθηνχο εηζεγεηέο (έιιελεο
θαη μέλνπο).
ε απηφ ην Παλειιαδηθφ πλέδξην σο επηζηήκνλεο ζην πεδίν ηεο Ααζνπνλίαο θαη ηνπ Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ζηνρεχνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, εηδηθφηεξα ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο πνπ γλσξίδεη ν θιάδνο θαη ε επηζηήκε καο.
Πξφθεηηαη γηα κηα γηνξηή φπνπ ζα ραξνχκε καδί έλα ηαμίδη ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία καδί κε ηηο
δπλαηφηεηεο γλσξηκίαο κεηαμχ καο αιιά θαη κε ηνλ ηφπν πνπ εθέηνο θηινμελεί ην πλέδξην, ηελ
φκνξθε Πηεξία θαη ηνλ ιπκπν. Βπηζεκαίλσ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο σο
πεξηνρή ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο (δίθηπν ΦΤΔ 2000) κε έκθαζε ηελ
πξνζηαζία ηεο δαζηθήο βηνπνηθηιφηεηαο (ν πξψηνο Βζληθφο Αξπκφο 1938).
Ώμηφηηκνη θχξηνη/-εο πξνζδνθία ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ είλαη αζθαιψο λα ζηγνχλ ζεκαληηθά
δεηήκαηα ηεο δαζηθήο επηζηήκεο κέζα απφ δπν παξάιιειεο ζπλεδξίεο θαη κηα εηδηθή, φπνπ ζα
ζπδεηεζνχλ επίθαηξα δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηεο Βιιεληθή Ααζνπνλία θαη ην Φπζηθφ
Πεξηβάιινλ. Σέινο επηζπκνχκε λα ηηκήζνπκε ζπλαδέιθνπο καο θαη φρη κφλν νη νπνίνη δηαθξίζεθαλ γηα
ηελ ζεκαληηθή ηνπο πξνζθνξά ζηελ ππφζεζε ησλ Ααζψλ θαη ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο καο.
Οξγαλσηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 19ν Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην έρεη ηελ ηηκή λα
βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ αηγίδα ην Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο. Βπίζεο εθ κέξνπο ηεο
ΟΒ επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο πξνο ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο, ηνπο ππνζηεξηθηέο,
ηνπο ρνξεγνχο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο δηνξγάλσζεο.
αο επραξηζηψ θαη πάιη ζεξκά γηα ηελ παξνπζία ζαο.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Αξ. Θενράξεο Α. Γάγθαο
Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο, ΏΠΘ

Βθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ αξραηφηεξνπ ηεο ρψξαο κε ηζηνξία θαη πξνζθνξά εθαηφλ δχν
εηψλ, ζαο θαισζνξίδσ ζηνλ φκνξθν απηφλ ηφπν πνπ επηιέμακε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 19νπ
Παλειιελίνπ Ααζνινγηθνχ πλεδξίνπ θαη έρνπκε ην πξνλφκην λα απνιακβάλνπκε ηελ νκνξθηά θαη ην
κεγαιείν ηνπ.
ε κηα δχζθνιε γηα ηε ρψξα καο επνρή, ηφζν απφ θνηλσληθή, φζν θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε
Βιιεληθή Ααζνινγηθή Βηαηξεία κε ηελ ππνζηήξημε ηελ εζηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ Σκήκαηφο καο,
φπσο θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ, ζπλερίδεη κε ζπλέπεηα απηήλ ηε ζεκαληηθή γηα ηνλ θιάδν καο, ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηε ρψξα καο δηνξγάλσζε.
Σν 19ν Παλειιήλην πλέδξην είλαη γεγνλφο, κε ηίηιν ηε δηηηή ζπκβνιή ηνπ δάζνπο, ηφζν πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο νξεηλήο νηθνλνκίαο, φζν θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Βίλαη θαηξφο λνκίδσ, λα πάξνπκε ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κνλαδηθψλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο καο, ηφζν άκεζα, φζν θαη έκκεζα γηα θνηλσληθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο, αεηθνξηθήο δηαρείξηζήο ηνπο θαη ηεο
πνιπιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
Ο νξεηλφο ρψξνο ηεο ρψξαο καο θαιχπηεη ην 70% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζήο ηεο ελψ ην 50%
θαη πιένλ αλήθεη ζρεδφλ ηζνκεξψο ζηα δάζε θαη ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Δ ζεκεξηλή ηνπο ζπκβνιή
ζην Ώ.Β.Π. είλαη πνιχ κηθξή, κπνξεί φκσο λα κεηαηξαπεί ζε αμηνπξφζεθηε. Βθεί φκσο πνπ ε ζπκβνιή
ηνπο κπνξεί λα είλαη κεγάιε, έσο εληππσζηαθή, είλαη ζηελ θνηλσλία, κε ηελ πξνζθνξά θαηά ηξφπν
αληαπνδνηηθφ, έσο θαη εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, μεθηλψληαο απφ ηνλ ηνκέα ηεο
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη θηάλνληαο ζηελ νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή
αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο.
Γνχκε ζε κηα ρψξα κε εληππσζηαθή βηνπνηθηιφηεηα φισλ ησλ επηπέδσλ. Μέγα ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ, επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή,
ε πγεία, ε δηαηξνθή, ε πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Θα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο πνπ δνχκε ζηελ νκνξθφηεξε ρψξα ηνπ θφζκνπ.
Πξνζσπηθά, γελλήζεθα ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ Οιχκπνπ θαη κεγάισλα αηελίδνληαο θαζεκεξηλά ην
θάδξν ηνπ Θεζζαιηθνχ ηκήκαηφο ηνπ.
Έκειιε ην έηνο 1976 λα "θαηαθηήζσ" γηα πξψηε θνξά ηηο θνξθέο ηνπ θαη απφ ην 1978 έσο ζήκεξα
λα ηνλ ππεξεηψ, μεθηλψληαο απφ ην Ααζαξρείν Βιαζζφλαο, ζπλερίδνληαο εξεπλεηηθά ζην Ώ.Π.Θ.,
ππεξεηψληαο σο αληηπξφεδξνο ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο ηνπ Βζληθνχ Αξπκνχ θαη κέινο ηνπ
Βπηζηεκνληθνχ ηνπ πκβνπιίνπ, σο Πξφεδξνο ηνπ Οξεηβαηηθνχ πιιφγνπ Κνθθηλνπεινχ θαη σο
επηβιέπσλ Αηδαθηνξηθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ Αηαηξηβψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ή εθπνλνχληαη ζηελ
πεξηνρή αθφκα θαη ζήκεξα.
Καιψο ήξζαηε ινηπφλ ζηνλ ιπκπν, ζηνλ κχζν, ηελ ηζηνξία θαη ην κνλαδηθφ ηνπ ηνπίν θαη θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Βιπίδνπκε φηη ζα είλαη ην πην ελδηαθέξνλ ζπλέδξην γηα φινπο καο.
Καιή αξρή θαη θαιή επηηπρία ζην πλέδξηφ καο!
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνύ Αξπκνύ Οιύκπνπ

Ώξηζηείδεο Νίθαο
Πξφεδξνο Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ
Αξπκνχ Οιχκπνπ

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ θαη ην πξνζσπηθφ
ηνπ θαισζνξίδνπλ ην 19ν Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Βιιεληθή
Ααζνινγηθή Βηαηξεία ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα θαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ εκβιεκαηηθνχ καο βνπλνχ, ηνλ
ιπκπν.
Ο ξφινο ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ είλαη λα πξνζηαηεχεη, λα δηαρεηξίδεηαη
θαη λα γλσκνδνηεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία ηηο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο, θαηαξηίδνληαο κειέηεο θαη ζπιιέγνληαο ζηνηρεία ζπγρξφλσο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα
πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα, ελψ δηαζθαιίδεη θαη αμηνπνηεί ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ πξνσζνχλ λέα
ηνπηθά αλαπηπμηαθά πξφηππα θαη δξάζεηο.
Πηζηεχνπκε πσο ην Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην απνηειεί έλα βήκα γηα ζνβαξφ
επηζηεκνληθφ δηάινγν ,θαηάζεζε απφςεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ηφζν ηελ πνιηηεία φζν θαη ηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε δξάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ δηαηεξψληαο ην αιψβεην θαη ζηηο επφκελεο γεληέο .
Αηαρεηξηζηέο ηνπ δάζνπο θαη ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο νθείινπκε φκσο λα γίλνπκε φινη
καο.
Βπρφκαζηε θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ.
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Υαηξεηηζκόο ηεο Ώληηπεξηθεξεηάξρε Πηεξίαο

νθία Μαπξίδνπ
Ώληηπεξηθεξεηάξρεο Πηεξίαο

Κπξίεο θαη θχξηνη χλεδξνη,
Με ηδηαίηεξε ραξά, ζαο θαισζνξίδσ ζε έλα θνξπθαίν επηζηεκνληθφ γεγνλφο, ζην 19ν Παλειιήλην
Ααζνινγηθφ πλέδξην κε ηίηιν: «Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία
θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο», πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Ληηφρσξν Πηεξίαο απφ ηηο 29
επηεκβξίνπ 2019 έσο ηηο 2 Οθησβξίνπ 2019, κε ηε ζπκβνιή θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο-Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Πηεξίαο.
Ώπνηειεί ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ καο, λα αμηνπνηήζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ θνξπθαίσλ
επηζηεκφλσλ ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην
ζπλέδξην θαη ζα δψζνπλ απαληήζεηο, ζε θαίξηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο καο.
Οθείινπκε λα ζέζνπκε ζηφρνπο αεηθνξίαο θαη παξαγσγήο, γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, λα
επελδχζνπκε ζην δαζηθφ ηνκέα, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε θαη
αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ, ησλ δαζηθψλ πφξσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ αιιά θαη λα
εληζρχζνπκε ηελ ηνπηθή απαζρφιεζε θαη θαη΄επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.
Βπρή φισλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλσλία, αλαθνξηθά κε
ηελ αμία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ ψξα πνπ ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο
θνηλφηεηαο απαζρνιεί ε αλάπηπμε, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη λα
επηδηψμνπκε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ ,πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο
νηθνλνκίαο.
Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ εθ ησλ πξνηέξσλ φινπο φζνη ζα ζπκβάινπλ ζηε
δηνξγάλσζε ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ. Πξνζδνθψληαο ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα, εχρνκαη νη
εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ λα είλαη θαη πάιη παξαγσγηθέο, λα εληζρχζεηε ηηο ζπλεξγαζίεο ζαο, λα
πξνσζήζεηε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη λα απνιαχζεηε ηε δηακνλή ζαο ζηελ Πηεξία.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεσηερληθνύ Βπηκειεηεξίνπ Βιιάδαο

Αξ. ππξίδσλ Μάκαιεο
Πξφεδξνο Γεσηερληθνχ Βπηκειεηεξίνπ Βιιάδαο
(ΓΒΧΣ.Β.Β.)

Σν ΓΒΧΣ.Β.Β. ραηξεηίδεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ 19νπ Παλειιήληνπ Ααζνινγηθνύ πλεδξίνπ κε ηίηιν:
«Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο»
Έλα ζέκα επίθαηξν θαζψο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ απνηεινχλ δχν
επίθαηξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Άιισζηε ην γεγνλφο φηη ε ζπλέξγηα απηή
απνηειεί ηε βαζηθή παξάκεηξν θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Νέαο Κ.Ώ.Π. θαηαδεηθλχεη θαη ηε
ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο παξακέηξνπ.
Δ αλάδεημε ηνπ πνιιαπινχ ξφινπ ηνπ δάζνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επηβξάδπλζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ εζείο
εθπξνζσπείηε αιιά θαη γηα ηνπο αζθνχληεο πνιηηηθή. Έηζη ινηπφλ θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη
ε ψξα λα ζθεθηνχκε θαη λα αλαδείμνπκε ηηο παξαγφκελεο απφ ην δάζνο σθέιεηεο φπσο ε παξαγσγή
ελέξγεηαο, πξψηεο χιεο γηα ηε βηνκεραλία, ηξνθήο γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη γηα ηελ θηελνηξνθία θαζψο
θαη κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ φπσο ν ηνπξηζκφο, ε ζήξα θαη ε πξνζηαζία ηεο αηζζεηηθήο ησλ
αζηηθψλ εθηάζεσλ.
Βίλαη άιισζηε θνηλφο ηφπνο ην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία αζρνιείηαη κε ηα δεκφζηα αγαζά ηα νπνία
ζεσξεί φηη ηεο απνδίδνπλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα φ ξφινο ηνπ δάζνπο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί σο
άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα είλαη νη ‗‘θξνπξνί‘‘ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Βπίζεο ν ξφινο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ψζηε λα
αλαδεηρηεί ε ρξεζηκφηεηα δηαθχιαμεο ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ πφξνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζήο
ηνπ. Εδηαίηεξα δε ζε κηα επνρή φπνπ νη αλζξσπνγελείο θαη ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ
δεκηνπξγήζεη επάισηα νηθνζπζηήκαηα θαη έρνπλ κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβνιέο, ν ξφινο ηεο επηζηήκεο ηεο δαζνπνλίαο
θαζίζηαηαη θνκβηθφο. Σνλ ζηφρν απηφ θηινδνμεί λα ππεξεηήζεη ην ζπλέδξην ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο ζην δαζηθφ
ηνκέα.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο ζαο εχρνκαη θαιή επηηπρία ζην ζπλέδξην θαη ζαο δειψλσ φηη ην Γεσηερληθφ
Βπηκειεηήξην Βιιάδαο ζα είλαη δίπια ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο
δαζνιφγνπο ζε θάζε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ δαζψλ ζηελ αλάπηπμε
ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Pro Silva

Dr. Eckart Senitza
President Pro Silva

Dear Colleagues from the Hellenic Forestry Society,
Hereby I send my best regards to all members of the Hellenic Forest Society and especially to those
of the Pro Silva Greece department. Pro Silva just held it‘s 30 th anniversary meeting in Radlje ob
Dravi (Slovenia). There were almost 100 participants from 25 European Countries that met in the
Conference hall in Radlje and listened to the keynote speakers Prof. Klaus Puettmann from Oregon
State University (US) and Dr. Peter Ammann from Switzerland. Prof. João Carvalho (Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, Forestry Department) presented the first results from a
survey about the development of close-to-nature silviculture in the member countries and of the online
survey about priorities of constraints and opportunities for the further development.
The ―burning issue‖ is the dieback of spruce and different broadleaves tree species in central
Europe due to drought and climate change, as well as because of windthrow, deceases, bark beetle and
forest fires. The development of forest with higher resilience is an urgent task and the transformation
of monocultures to structured mixed forests, that fit best to the site conditions and fulfil future
functions. Pro Silva promoted the close-to-nature approach since more that 30 years and will
contribute to a paradigm change through congresses, teaching in the forests, excursions, discussions,
political statements and further activities.
The Mediterranean sector in the Pro Silva group is well represented by the members from Greece,
Albania, Croatia, Italy, Spain and Portugal and hopefully also Bosnia-Herzegovina and North
Macedonia. This group should develop an improved collaboration with common projects and
experience exchange. Pro Silva will deliver maximum support that it is able to give and wishes all the
best for future activities to the Hellenic Forestry Society and Pro Silva Hellenica.
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ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ
Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο
ΑΏΔ ΚΏΕ ΑΏΟΠΟΝΕΏ, ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟΕ ΣΤΛΟΐΏΣΒ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ
ΤΠΏΕΘΡΟΤ
Γξεγνξηάδεο Ν.
MOUNTAI|N FORESTS-ECOLOGICAL FUNCTIONS AND BIODIVERSITY
Reif A.

ει.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ώλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ
EINE REISE DURCH DIE GESCHICTE VON GÖTTERN, BUMEN UND MENSCHEN
Erb M.
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ ΏΒΕΦΟΡΟ ΏΝΏΠΣΤΞΔ
ΜΕΏ ΠΟΛΤΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΔ ΠΒΡΕΟΥΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ
Σαζηώλαο Γ., Γηαλλνύιαο ΐ., ηαθάιε Β., ηζκαλίδεο Ε., Αξόζνο ΐ.
ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟ ΒΛΒΓΥΟ ΏΛΛΏΓΧΝ ΥΡΔΒΧΝ ΑΏΕΚΔ ΓΔ Β ΠΒΡΕΟΥΒ
ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΔ ΤΦΟΜΒΣΡΕΚΔ ΚΏΕ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ ΘΒΔ
ΐνύιγαξε Ο., Νηόγαο Γ., Ανύθαο Γ.
Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΏΡΥΧΝ ΣΔ ΦΤΕΚΔ ΑΏΟΠΟΝΕΏ ΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ
ΑΡΤΟΑΏΔ
Γξεγνξηάδεο Ν., πύξνγινπ Γ., Υαζηιίδεο Π., Παπαδόπνπινο Ε.,
Κύξνπ Γ., έμηνπ Π., Γξεγνξηάδεο ., παλόο Ε.
ΒΡΒΤΝΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΧΝ ΑΕΏΑΡΟΜΧΝ-ΜΟΝΟΠΏΣΕΧΝ ΦΤΔ ΓΕΏ ΣΔΝ
ΏΒΕΦΟΡΟ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΔ ΝΔΟΤ ΏΜΟΘΡΏΚΔ
Γθαλάηζαο Π., Σζαθαιδήκε Μ., Κνπινπθνύξαο Δ.
ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ ΚΏΕ ΛΕΠΏΝΔ ΑΤΟ ΠΟΕΚΕΛΕΧΝ ΏΡΧΝΕΏ (ARONIA
MELANOCARPA VAR. NERO ΚΏΕ VAR. VIKINGS)
ακαξά Θ., Μεηαμά Β., Φσκά Π., Μπνύηια Ώ., παλόο Ε.
ΛΕΐΏΑΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΐΟΚΟΨΚΏΝΟΣΔΣΏ ΣΤΠΧΝ ΟΕΚΟΣΟΠΧΝ Β
ΠΡΟΣΏΣΒΤΟΜΒΝΒ ΚΏΕ ΜΔ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΧΝ ΠΡΒΠΧΝ
Καδόγινπ Ε., Σξαταλνπνύινπ Ε., Φσηηάδεο Γ., ΐξαρλάθεο Μ., Γηαθνπιάθε Μ.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Τδξνινγία-Τδξνλνκηθά θαη Ααζνηερληθά Έξγα
ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΣΟΤ ΜΒΓΒΘΟΤ ΣΟΤ ΡΒΜΏΣΟ ΚΏΕ ΣΔ ΓΒΧΜΟΡΦΟΛΟΓΕΚΔ
ΘΒΔ ΣΔΝ ΠΏΡΟΥΘΕΏ ΐΛΏΣΔΔ
Καιατηδήο Κ., Κξηθόπνπινο Κ., Εαθσβόγινπ ΐ., ΓαΎκεο Γ.
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΏ ΚΡΕΣΔΡΕΏ ΜΒΛΒΣΔ ΝΒΧΝ ΟΑΕΚΧΝ ΏΞΟΝΧΝ Β
ΒΠΕΚΛΕΝΔ ΒΑΏΦΔ ΠΏΡΏΚΣΕΧΝ ΠΒΡΕΟΥΧΝ: Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΠΏΡΏΛΕΏΚΟΤ
ΟΑΕΚΟΤ ΏΞΟΝΏ ΚΏΡΕΣΏ ΛΏΡΕΏ
Πνπιηζάθε Β., Σζίπεο Κ.
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΏΦΏΛΒΕΏ ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ: ΑΤΝΏΣΟΣΔΣΒ
ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΏ ΥΏΜΔΛΏ ΦΡΏΓΜΏΣΏ
Ώλαζηαζηάδεο Ώ., αββίδεο ., Κακπνύξεο Ώ., αρπάδεο, Κ.
ΓΒΧΜΒΣΡΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΚΏΕ ΦΤΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΣΧΝ ΏΡΥΏΕΧΝ ΘΒΏΣΡΧΝ
ΣΔ ΔΠΒΕΡΟΤ
Παπιίδεο ΐ., ΐάξξαο Γ., ηεξγηάδνπ Ώ.
Δ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΚΏΕ ΏΕΘΔΣΕΚΔ ΚΏΛΛΕΒΠΒΕΏ ΣΧΝ ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ ΣΔ
ΑΏΕΚΔ ΤΠΔΡΒΕΏ ΣΏ ΠΛΏΕΕΏ ΣΔ ΤΓΥΡΟΝΔ ΟΡΒΕΝΔ ΤΑΡΟΝΟΜΕΏ
Παπιίδεο Θ., Γηαλλνύιαο ΐ., Κάιθα Κ., Παπιίδεο ΐ., ηεξγηάδνπ Ώ.
ΣΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ΣΧΝ ΥΕΟΝΟΠΣΧΒΧΝ ΣΕ ΟΡΒΕΝΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ Π.Β.
ΣΡΕΚΏΛΧΝ
ηεθαλίδεο ., ηάζεο Α., Νηάθεο .
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζνθνκία-Ώζηηθό Πξάζηλν
ΑΏΟΚΟΜΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ ΣΟΤ ΑΏΟΤ ΚΏΣΏΝΕΏ ΣΟ ΟΡΟ "ΠΏΨΚΟ"
Οπξνύδε Ώ., Γάγθαο Θ.
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΧΝ ΏΣΕΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΏΕΝΟΤ ΣΔΝ ΒΞΕΟΡΡΟΠΔΔ ΣΟΤ
ΑΕΟΞΒΕΑΕΟΤ ΣΟΤ ΏΝΘΡΏΚΏ.
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ηώπε Μ., Παπαδνπνύινπ Α.,Σζηηζώλε Θ.
Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΒΡΓΧΝ ΏΝΏΑΏΧΒΧΝ ΣΟ ΠΒΝΣΒΛΕΚΟ ΟΡΟ.
ΥΡΔΔ ΚΧΝΟΦΟΡΧΝ, ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ Ή ΏΛΛΏΓΔ ΣΔ ΒΦΏΡΜΟΓΟΜΒΝΔ
ΠΟΛΕΣΕΚΔ;
Υξηζηαθόπνπινο Π., Σζνπθιείδεο Γ.
Δ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ ΒΝ ΟΦΒΕ ΣΧΝ
ΒΠΏΠΒΕΛΟΤΜΒΝΧΝ ΚΛΕΜΏΣΕΚΧΝ ΜΒΣΏΐΟΛΧΝ
Πξνύηζνο Ν., Κνξαθάθε Β., Σζαγθάξε Κ., νισκνύ Ώ., Ώβξακίδνπ Β., Καξέηζνο Γ.,
Κανύθεο Κ., Μάληαθαο Γ., Γεσξγηάδεο Υ., Κνληνγηάλλε Ώ., Κόληνο Κ., ΐιαράθε Α.,
Γνύλαξεο Ν.
ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ ΠΏΡΚΟΤ ΜΒ ΣΟΥΟ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ
ΣΔ ΏΣΕΚΔ ΐΕΟΠΟΕΚΕΛΟΣΔΣΏ:
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
ΣΟΤ ΕΣΟΡΕΚΟΤ ΜΝΔΜΒΕΟΤ «ΓΒΝΕ ΥΏΜΏΜ» ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Καινγήξνπ, .-Σ., Σζαθαιδήκε Μ., Γθαλάηζαο Π.
ΒΡΒΤΝΏ ΣΔ ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟΤ ΠΡΟΠΏΡΏΚΒΤΔ ΣΟΤ ΒΑΏΦΟΤ Β
ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΑΡΤΟ
Μειά Φ., Γθαλάηζαο Π.
ΤΝΣΏΞΔ ΦΔΦΕΏΚΟΤ ΜΔΣΡΧΟΤ ΑΒΝΣΡΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΚΔΠΟ ΑΡΏΜΏ
ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ
ΐνπγηνπθιή Μ., Σζηηζώλε Θ.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Νέεο Σερλνινγίεο
Δ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΒΤΦΤΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΔ ΤΓΥΡΟΝΔ ΑΏΟΠΟΝΕΏ
Κνιηνύζθα Υ.
Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ GPS ΥΒΕΡΟ Β ΒΡΓΏΕΒ ΚΣΔΜΏΣΟΓΡΏΦΔΔ Β
ΑΏΕΚΒ ΠΒΡΕΟΥΒ
ηάθαιε Β., Αξόζνο ΐ., Σνπθίινγινπ Π., Ανύθαο Γ., Καξαγηάλλεο Β.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΠΟΕΟΣΕΚΧΝ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΧΝ ΕΣΟΒΛΕΑΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ
ΏΥΟΛΟΤΜΒΝΧΝ ΜΒ ΣΏ ΜΔ ΞΤΛΧΑΔ ΑΏΕΚΏ ΠΡΟΨΟΝΣΏ
Καιθαγηάλλε Ώ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ ΚΕΝΔΣΔ ΣΔΛΒΦΧΝΕΏ ΣΔ ΑΏΕΚΔ ΠΡΏΞΔ,
ΠΡΟΔΜΏΝΔ ΜΒ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΒΞΤΠΝΧΝ ΤΚΒΤΧΝ
Μάξαο Γ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΥΡΔΔ ΣΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔ ΠΟΛΤΚΡΕΣΔΡΕΏ ΏΝΏΛΤΔ
ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΓΏΕΧΝ
Εσάλλνπ Κ., Καξκίξεο Δ., Παπαρξήζηνπ Θ., Πιαηήο Π.
ΕΑΕΟΚΣΔΕΏΚΟ ΚΏΘΒΣΧ ΣΟ ΑΏΟ ΣΟΤ ΒΕΥ-ΟΤ ΤΜΦΧΝΏ ΜΒ ΣΟ
ΤΣΔΜΏ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΒΘΝΕΚΟΤ ΚΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟΤ
Παπανηθνλόκνπ Μ., ΐνύιγαξε O., Νηόγαο Γ.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πξνζηαζία Ααζώλ
ΣΟ ΏΝΣΕΠΤΡ ΚΏΕ Δ ΥΡΔΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ
Ξαλζόπνπινο Γ., Ώζαλαζίνπ Μ., Καδάθεο Γ., Ghosn D., Κανύθεο Κ.
Ο ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΚΟ ΑΒΕΚΣΔ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΑΏΕΚΧΝ ΠΤΡΚΏΓΕΧΝ LFDI ΣΔ
ΝΟΣΕΟΤ ΏΦΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΏ ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΔΝ
ΒΛΛΏΑΏ
Γθνπβάο Μ., Διηόπνπινο Ν., Παπαδόπνπινο Ώ., Νηάζηνπ Γ.
ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΟΜΔ Β ΜΒΟΓΒΕΏΚΏ ΠΒΤΚΟΑΏΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ: ΤΓΚΡΕΔ
ΣΔ ΠΏΡΏΣΔΡΔΘΒΕΏ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΜΒ ΣΕ ΠΡΟΐΛΒΦΒΕ ΣΟΤ CFIS ΚΏΕ
ΜΕΏ ΒΜΠΒΕΡΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΔ ΠΡΟΐΛΒΦΔ ΣΔ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΟΤ
Ώζαλαζίνπ Μ.
ΑΏΕΚΒ ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΏΕ ΣΒΥΝΔΣΔ ΝΟΔΜΟΤΝΔ:
ΤΥΒΣΕΔ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΧΝ
Σνθαηιίδνπ Ώ., Σζακαζιίδεο Δ.
ΒΕΐΛΔΣΕΚΏ ΒΝΣΟΜΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ ΐΛΒΠΟΝΣΏ ΣΟ ΜΒΛΛΟΝ ΜΒΏ ΏΠΟ ΣΟ ΠΏΡΒΛΘΟΝ
Ώβηδήο Α., Coyle D., Christopoulos V., Roques A.
Δ ΜΒΛΒΣΔ ΒΕΑΧΝ ΦΛΟΕΟΦΏΓΧΝ ΒΝΣΟΜΧΝ ΣΟ ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ ΣΔ
ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΜΒ ΣΔ ΥΡΔΔ ΦΒΡΟΜΟΝΕΚΧΝ ΠΏΓΕΑΧΝ : ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ
ΒΕΑΧΝ, ΠΛΔΘΤΜΧΝ ΚΏΕ ΒΠΟΥΕΚΔ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ
Φξαγθάθεο Α., ΚαξαΎλδξνπ ., Ώβηδήο Α.

ει.
253

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Γελεηηθή-Βδαθνινγία
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΤΑΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΠΟΝΔΔ ΣΔ IN VITRO ΦΤΣΡΧΔ, ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ
ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ Β ΣΟΕΥΒΕΏ, ΠΒΡΜΏΣΧΝ ΣΟΤ ΒΤΡΧΏΜΒΡΕΚΏΝΕΚΟΤ ΑΕΒΕΑΕΚΟΤ
ΤΐΡΕΑΕΟΤ ΛΒΤΚΔ (POPULUS DELTOIDES X POPULUS NIGRA)
Μπίληζε-Φξαληδή Β., Μπάξκπαο Β., Παπατσάλλνπ Ώ., Γνπγνπηζά Υ.
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΏΛΏΣΟΣΔΣΏ ΣΔΝ IN VITRO ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ
ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ Β ΣΟΕΥΒΕΏ ΣΟΤ ΚΛΧΝΟΤ ''ΒΛ-Υ/3'' (POPULUS DELTOIDES
X POPULUS NIGRA VAR ITALICA)
Καξππίδνπ ., Μπάξκπαο Β., Παπατσάλλνπ Ώ., Γνπγνπηζά Υ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΜΕΚΡΟΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΜΟΤ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ
ΒΕΑΟΤ Pyrus spinosa Forskk.
Ώιεμαλδξή ., Σζνπιθά Π., Σζαθηζίξα Μ., θαιηζνγηάλλεο Ώ.
ΡΟΒ ΚΏΕ ΏΠΟΘΒΜΏΣΏ ΏΓΧΣΟΤ ΣΔ ΦΤΛΛΟΠΣΧΔ ΚΏΕ ΣΟ ΒΑΏΦΟ Β
ΑΏΔ ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΚΏΕ ΒΛΏΣΔ
Μηρόπνπινο Π., Μπνπξιέηζηθαο Ώ., Κανύθεο Κ.
Δ ΤΓΚΡΕΔ ΤΠΟΣΡΧΜΏΣΧΝ ΥΏΜΔΛΟΤ ΚΟΣΟΤ ΓΕΏ ΣΔ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ
ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ ΏΝΘΒΚΣΕΚΧΝ Β ΏΝΣΕΞΟΒ ΤΝΘΔΚΒ
Σακπάθεο Ώ., Παπατσάλλνπ E., Υαηδεζηάζεο Θ.
ΏΒΕΦΟΡΕΏ ΣΟΤ ΒΑΏΦΟΤ ΣΔ ΓΧΝΔ ΣΧΝ ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΣΔ
ΐΟΡΒΕΟΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΚΏΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΥΏΛΚΕΑΕΚΔ
Εσαθεηκίδνπ Ώ., Παπατσάλλνπ Β., Μαηδίξεο Β.

ει.
315

266

277

291

300

308

323

332

341

348

357
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ληβαδνπνλία
ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΠΡΟΧΡΕΝΧΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΧΝ ΥΒΑΕΧΝ
ΐΟΚΔΔ ΣΔ Π.Β. ΏΕΣΧΛΟΏΚΏΡΝΏΝΕΏ
Πιαηήο Π., Παπαρξήζηνπ Θ., Παπαλαζηάζεο ΐ., Ώτλαιήο Ώ., Μειηάδεο Ε., Μαληδαλάο
Κ.
ΜΒΛΒΣΔ ΣΔ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΤΦΕΣΏΜΒΝΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΓΏΕΧΝ
ΣΕ ΒΚΣΡΟΦΒ ΘΔΛΏΓΟΤΧΝ ΏΓΒΛΏΑΧΝ ΣΔΝ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΒΝΣΡΕΚΔ
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Γνπξδνπβέιεο Α., Γηαθνπιάθε Μ., Νηόηαο ΐ., Υξεζηάθε-αξηθάθε Β.
ΜΔΝΕΏΕΏ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΥΔΜΕΚΔ ΤΣΏΔ ΐΟΚΔΕΜΔ
ΤΛΔ ΤΓΡΧΝ ΠΟΟΛΕΐΏΑΧΝ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΚΒΡΚΕΝΔ ΣΔ ΠΒ ΒΡΡΧΝ
Γηαθνπιάθε Μ., Σζηνκπάλε Β., Γαγνξάθεο Κ., Γνπξδνπβέιεο, Α., ΐαξνύδεο Λ.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΒΚΣΏΒΧΝ ΣΔΝ Π.Β. ΞΏΝΘΔ –
ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΏ ΥΒΑΕΏ ΐΟΚΔΔ
Ώτλαιή Ώ., Πιαηήο Α.

ει.
366

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Αελδξνρξνλνινγία-ΐνηαληθή
ΒΚΣΕΜΔΔ ΔΛΕΚΕΏ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ ΑΒΝΑΡΧΝ ΑΡΤΟ ΜΒ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟ ΣΧΝ
ΣΡΤΠΏΝΕΑΕΧΝ Β ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
παλόο Ε., Σδαηδάλεο Ε., Σζηαηνύξα Μ.,Σδαηδάλε Β.
ΒΚΣΕΜΔΔ ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΑΒΝΑΡΟΥΡΟΝΟΛΟΓΔΔ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ
(ΜΝΔΜΒΕΏΚΧΝ) ΠΛΏΣΏΝΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Καγηαιή Υ., Κνπηζηαλίηεο Α., Κεραγηά Θ., Παπατσάλλνπ Β., Γξεγνξηάδεο .,
Μημαθέληεο Ν., Γξεγνξηάδεο Ν., Μαηδίξεο Β., παλόο Ε., Σζηηζώλε Θ., Μπαξκπνύηεο
Ε.
ΒΚΣΕΜΔΔ ΠΏΥΟΤ ΑΒΚΏ ΣΒΛΒΤΣΏΕΧΝ ΒΣΔΕΧΝ ΑΏΚΣΤΛΕΧΝ ΣΟ ΣΔΘΕΏΕΟ
ΤΦΟ ΑΏΟΤΣΏΑΧΝ ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ, ΜΏΤΡΔ ΠΒΤΚΔ ΚΏΕ ΟΞΕΏ
Ώπαηζίδεο Λ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΜΕΏ ΐΏΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΜΒ ΣΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΒ ΒΕΑΧΝ
ΥΛΧΡΕΑΏ ΣΔ ΚΒΦΏΛΟΝΕΏ
Ξαλζάθεο Μ., ΐνπηζηλά Υ., Μηλέηνο Π., Μαξνύιεο Υ.

ει.
395

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Οηθνινγία
ΒΠΕΐΕΧΔ ΏΡΣΕΐΛΏΣΧΝ ΕΠΠΟΚΏΣΏΝΕΏ
(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.), ΚΏΣΏ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΒΣΟ ΣΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ
ΣΟΤ, ΣΟΝ ΚΕΏΐΟ
Σζηξνύθεο Ώ., Γεσξγίνπ Κ., Ώξέηνο ΐ., Ώγγειαθόπνπινο Ε., Θάλνο Κ.
ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΣΔ ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΜΒ ΣΏΤΣΟΥΡΟΝΔ
ΏΠΟΣΏΜΕΒΤΔ ΝΒΡΟΤ
Εαθσβόγινπ ΐ.
ΜΟΡΦΟΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΏΝΣΏΠΟΚΡΕΔ ΚΏΣΧ ΏΠΟ ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΒ ΤΝΘΔΚΒ
ΠΟΣΕΜΏΣΟ ΑΤΟ ΑΏΟΠΟΝΕΚΧΝ ΒΕΑΧΝ (BUXUS SEMPERVIRENS ΚΏΕ
QUERCUS PUBESCENS)
πξνπιή Ώ., Εαθσβόγινπ ΐ.
Δ ΤΣΏΔ ΣΔ ΠΏΡΏΓΟΜΒΝΔ ΐΕΟΜΏΓΏ ΤΑΡΟΥΏΡΧΝ ΦΤΣΧΝ ΣΔ
ΛΕΜΝΔ ΏΓΡΏ (GR1240004)
Θενδνζίνπ Γ., Βπζπκίνπ Γ., Γξεγνξηάδεο Ν.
ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΒΝΟ ΠΏΡΚΟΤ, ΣΔΝ
ΠΟΛΔ ΣΔ ΚΏΣΒΡΕΝΔ, ΣΔ ΐΟΡΒΕΏ ΒΛΛΏΑΏ
Παπαδόπνπινο Ώ., Γάγθαο Θ.
Δ ΜΒΘΟΑΟ ΣΔ ΘΒΡΜΕΚΔ ΜΒΣΏΦΟΡΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΚΣΕΜΔΔ ΣΔ ΑΕΏΠΝΟΔ
ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ ΟΕΚΟΤΣΔΜΏΣΧΝ
Κνξαθάθε Β., Φσηέιιε Μ., Ραδόγινπ Κ.

ει.
424

372

380

388

402

411

415

433

441

449

456

466
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε
ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΚΏΕ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ ΣΔ ΟΜΏΑΏ ΑΏΕΚΔΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΚΏΕ ΒΝΔΜΒΡΧΔ (Ο.Α.Π.Β.Β.) ΣΟΤ
ΑΏΏΡΥΒΕΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Καηζνύδαο Κ., Μειά Φ., Γξίβα Ώ., Υαηδεθηιηππίδνπ Κ.
Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ ΑΏΟΤ Χ ΜΟΤΒΕΟ ΣΟ ΠΛΏΕΕΟ ΣΔ
ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΏΟΚΟΜΕΏ.
ΒΝΝΟΕΟΛΟΓΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ, ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ
Θενδσξίδνπ ., Γάγθαο Θ.
Δ ΟΡΥΕΑΒΏ OPHRYS MAMMOSA ΣΟ ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΚΏΕ Δ ΠΡΟΟΠΣΕΚΔ ΥΡΔΔ ΣΔ ΣΔΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
Σζηνύξε Ώ., Ράγθνπ Π., Γάγθαο Θ.
Δ ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΤΝΒΕΑΔΔ Β ΦΟΕΣΔΣΒ ΣΟΤ ΏΠΘ
Γθαλάηζηνο Υ., Μπεθίξε ., Οηθνλόκνπ Ώ., Πεηαινύδε Λ.-Μ.
ΒΡΒΤΝΏ ΏΠΟΦΒΧΝ ΓΕΏ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ
ΜΟΤΒΕΟΤ ΣΏΞΕΏΡΥΔ
Ρνύληνο Γ., Σξίγθαο Μ., Παπαδόπνπινο Ε.
ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ ΣΟΤ ΤΑΏΣΕΚΟΤ ΕΟΓΤΓΕΟΤ ΣΟΤ ΥΒΕΜΏΡΡΟΤ ΜΟΤΣΕΏΡΕΣΔ
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΕΚΏΛΧΝ ΚΏΕ Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ
Γνύια Μ.

ει.
474

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πξνζηαηεπόκελεο Φπζηθέο ΠεξηνρέοΑαζηθή Πνιηηηθή
PROTECTED AREAS IN EUROPE:
CURRENT SITUATION IN LITHUANIA AND ROMANIA
Araminienė V., Anghelius C.I.
FORESTS IN LITHUANIA:
CURRENT SITUATION AND FUTURE PERSPECTIVES
Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I.
ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΒΚΣΕΜΔΔ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ ΣΟΠΕΟΤ
ΣΔ ΥΧΡΏ ΜΏ, ΐΏΒΕ ΣΧΝ ΚΒΕΜΒΝΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΣΔ ΑΏΕΚΔ
ΝΟΜΟΘΒΕΏ
Παπαδόπνπινο Ε., Κακπνύξεο Ώ., Γάγθαο Θ.
ΑΡΏΒΕ ΐΕΧΜΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΡΣΕΔ ΓΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΤ ΣΟ ΑΏΟ- ΒΝΏ
ΚΏΕΝΟΣΟΜΟ ΒΡΓΟ
Κνπιειήο Π., Ώβξακίδνπ Β., Εσαλλίδεο Κ., Κνξαθάθε Β., Πάγθαο Ν., Πεηξάθεο Π.,

ει.

482

488

496
506

514

523

524

532

540

νισκνύ Ώ., Ααζθαιάθνπ Β.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΒΠΕΑΟΒΧΝ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ ΒΝΧΔ ΣΟΝ
ΑΏΕΚΟ ΣΟΜΒΏ: ΠΡΟΣΏΣΒΤΟΜΒΝΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΚΏΕ ΠΡΟΣΏΕΏ
ΐΕΟΠΟΕΚΕΛΟΣΔΣΏ
Σζηάξαο .

545
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πεξηβάιινλ-Άγξηα Γσή
ΝΒΏ ΑΒΑΟΜΒΝΏ ΓΕΏ ΣΏ ΥΒΕΡΟΠΣΒΡΏ ΟΡΟΒΕΡΏ ΡΟΑΟΠΔ ΚΏΕ ΚΟΕΛΏΑΏ
ΝΒΣΟΤ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ Rhinolophus blasii
Παλαγησηνπνύινπ Μ., Ώιηβηδάηνο Υ., Σζαθηζίξα Μ., θαιηζνγηάλλεοΏ.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΟΡΒΣΕΏΑΏ
(ΚΏΣΟΡΕΏ) ΏΠΟΐΛΒΠΟΝΣΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
Ώιεμίνπ Β., Κνθθηλάθεο Ώ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΤΝΘΒΔ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΐΕΣΧΝΕΑΏ ΜΒ
ΣΟΥΟ ΣΔ ΦΕΛΕΚΔ ΣΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΔ
Κνθθηλάθεο Ώ., σθξνλίδεο Κ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΑΟΜΒ ΚΏΕ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΝΒΡΟΐΟΤΐΏΛΧΝ ΚΏΣΏ ΣΕ
ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΣΔ ΐΟΚΔΔ ΚΏΕ ΜΒΣΏΚΕΝΔΔ ΜΒΧ ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ
ΑΕΚΣΤΧΝ
Σζηνκπάλε Β., Γηαθνπιάθε Μ., Υαζάλαγαο Ν., Ώλησλίνπ Ε.

ει.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Οηθνλνκηθή
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΧΝ ΤΠΔΡΒΕΧΝ ΠΟΤ
ΠΡΟΦΒΡΟΤΝ ΣΏ ΑΏΕΚΏ ΟΕΚΟΤΣΔΜΏΣΏ ΣΔ ΒΛΛΏΑΏ ΣΔΝ ΚΟΕΝΔ
ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ ΒΝΧΔ
Παππάο Ε., Παπαζππξόπνπινο Κ.
ΑΏΧΜΒΝΟΕ ΏΓΡΟΕ-ΒΚΥΒΡΧΘΒΕΒ ΒΚΣΏΒΕ:
ΤΓΚΡΟΤΔ ΝΟΜΟΘΒΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΏ
Καξαδόληα Ώ., ΐιάρνπ Μ., Κνκίιε Α.
ΣΟ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟ ΜΟΝΣΒΛΟ ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΧΝ ΣΟ ΝΒΟ
ΝΟΜΟΘΒΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ, ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ, ΠΏΡΏΓΧΓΕΚΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ
ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ
Ώλαζηόπνπινο Υ., Σξίγθαο Μ., Παπαδόπνπινο Ε.
ΚΤΚΛΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ. ΣΒΥΝΕΚΒ ΚΏΕ ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΝ
ΚΤΚΛΟ ΓΧΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΜΒΓΏΛΤΣΒΡΧΝ ΒΛΛΔΝΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΧΝ
Σξίγθαο Μ., Μπύξνπ Κ.

ει.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Σερλνινγία Ξύινπ-Τινρξεζηηθή
ΒΚΣΕΜΔΔ ΚΏΣΏΛΛΔΛΟΣΔΣΏ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ ΤΠΟΛΒΕMΜΏΣΧΝ Χ ΠΡΧΣΒ
ΤΛΒ ΣΔΝ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΥΏΡΣΟΠΟΛΣΟΤ
Σζαιάγθαο Α., Börcsök Z., Pásztory Z.
ΤΓΚΡΕΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΏΝΣΟΥΔ ΔΜΕ-ΥΔΜΕΚΟΤ ΥΏΡΣΟΠΟΛΣΟΤ ΏΠΟ
ΏΝΧΡΕΜΟ ΚΏΕ ΧΡΕΜΟ ΞΤΛΟ ΏΚΏΚΕΏ (BLACK LOCUST)
Varga B., Horvath M., Pásztory Z., Csóka L., Σζαιάγθαο Α.
ΓΔΜΕΒ ΚΏΣΏ ΣΔ ΤΓΚΟΜΕΑΔ ΞΤΛΟΤ ΜΏΤΡΔ ΠΒΤΚΔ ΜΒ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟ
ΚΟΡΜΟΣΒΜΏΥΕΧΝ ΜΕΚΡΟΤ ΜΔΚΟΤ
Σζηώξαο Π., Ληάκαο Α.
ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΚΏΝΟΝΕΜΟΤ ΑΕΏΚΕΝΔΔ ΞΤΛΒΕΏ 995/2010 ΣΔ Β.Β. ΣΔΝ
ΒΛΛΏΑΏ
Παπαδόπνπινο Ε., Γηαδηά Ώ., Σξίγθαο Μ.

ει.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Βηδηθή πλεδξία-Πεξηιήςεηο
ΚΏΘΟΡΕΜΟ ΝΟΜΕΚΟΤ ΠΛΏΕΕΟΤ ΓΕΏ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
ΚΏΕ ΠΕΣΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΏΤΣΟΦΤΧΝ ΒΑΧΑΕΜΧΝ ΜΏΝΕΣΏΡΕΧΝ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ
ΤΠΒΝ-ΤΠΏΏΣ 2019
Σζηαθίξεο Ρ.
Δ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΏ ΤΠΒYΘΤΝΧΝ ΠΟΛΕΣΧΝ ΣΔΝ
ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
ηαζνπνύινπ Ώ.-Μ., Σαξαζίδεο Ν.
ΑΏΟΠΤΡΟΐΒΔ: ΑΕΛΔΜΜΏΣΏ ΚΏΕ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΕΜΟΕ
Υαηδόπνπινο Γ.
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Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο

ΑΏΔ ΚΏΕ ΑΏΟΠΟΝΕΏ:
ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟΕ ΣΤΛΟΐΏΣΒ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΤΠΏΕΘΡΟΤ
Αξ. Νηθόιανο . Γξεγνξηάδεο
Αηεπζπληήο Βξεπλψλ ΒΛΓΟ ΑΔΜΔΣΡΏ- Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ Θεζ/λίθε & Πξφεδξνο
Βιιεληθήο Ααζνινγηθήο Βηαηξείαο (ΒΑΒ)
Πεξίιεςε
Σν 25,4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Βιιάδαο απνηειείηαη απφ δάζε, ελψ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ
δαζνθάιπςεο θζάλεη ην 64% φηαλ πξνζηεζνχλ ζηα δάζε νη δαζηθέο εθηάζεηο (25%) θαη ην 13,6% απφ
ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ειιεληθψλ δαζψλ είλαη ε κεγάιε δαζηθή
βηνπνηθηιφηεηα εμ αηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο ηνπνγξαθίαο, ηεο βηνγεσγξαθίαο – ζηαπξνδξφκη ηξηψλ
δηαθνξεηηθψλ ρισξηζηηθψλ δσλψλ, πεξηνρή-θαηαθχγην γηα πνιιά είδε απφ ηελ ηειεπηαία παγεησληθή
πεξίνδν – θαη ηεο καθξαίσλεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην ρψξν φπνπ αλαπηχρζεθαλ νη κεγάινη
πνιηηηζκνί ηεο Μεζνγείνπ, φπσο είλαη ν Βιιεληθφο. Παιηλνινγηθέο (γπξενινγηθέο) έξεπλεο έδεημαλ
πσο ε Μεζφγεηνο, έσο θαη ηελ επνρή ηεο πξψηεο απνίθεζεο ηεο, αξρηθά θαιχπηνληαλ απφ ππθλά
(αξρέγνλα) δάζε έσο ην λφηην άθξν ηεο ΐαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. ρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ
δηάζπαξηεο ζηα θιαζηθά έξγα ηνπ Οκήξνπ, ηελ Ειηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα. Ο Πιάησλαο
αλαθεξφκελνο ζηελ απνδάζσζε ησλ βνπλψλ ηεο Ώηηηθήο ρξεζηκνπνηεί κηα επθάληαζηε παξνκνίσζε:
«λνζήζαληνο ζψκαηνο νζηά». ηε δηάξθεηα ηνπ κεζαίσλα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ
δαζώλ ηεο Δπξώπεο ζε ηέηνην βαζκό πνπ ν άλζξσπνο νδεγήζεθε ζε αδηέμνδν εμαλαγθαδόκελνο ζ‟ελαλ
εμνξζνινγηζκό ησλ θαξπώζεσλ μύινπ. Ο κεζνπφιεκνο (1930) θαη ηδηαίηεξα ε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο
ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηεο παξαδνζηαθήο δαζνπνλίαο ζηεξηδφκελε ζηηο
αξρέο ηεο αεηθνξίαο ηνπ μχινπ. πσο θαη ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο αξρηθά νη δαζηθέο
ιεηηνπξγίεο, δει. ε δηαηήξεζε ηεο θχζεο, ε αλαςπρή, ε εθπαίδεπζε θ.α. δηαδξακάηηζαλ κφλν κηθξφ
ξφιν. ηα δάζε ηεο ρψξαο καο - θαη΄εμνρήλ πξσηνγελήο πφξνο – παξά ηελ άζρεκε ηνπο θαηάζηαζε
κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπκε ζηηο
κέξεο καο – γηα κηα αθφκε θνξά – θαη ζηελ επίηεπμε κηαο βηψζηκεο (αεηθφξνπ) αλάπηπμεο
απνηειψληαο έλα απφ ηα ιίγα κέζα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ
βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ χπαηζξν.

Λέμεηο θιεηδηά: δάζνο, δαζνπνλία, θαξπώζεηο, αεηθνξία, νηθνλνκία.
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ΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΑΏΔ
Σν 25,4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Βιιάδαο απνηειείηαη απφ δάζε, θαζηζηψληαο ηελ ηέηαξηε
ζε δαζηθφ πινχην αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Βπξψπεο. Σν ζπλνιηθό πνζνζηό δαζνθάιπςεο θζάλεη ην
64% φηαλ πξνζηεζνχλ ζηα δάζε νη δαζηθέο εθηάζεηο (25 %) θαη ην 13,6 % απφ ρνξηνιηβαδηθέο
εθηάζεηο.

Υάξηεο 1 & 2: Υάξηεο δαζψλ θαη δσλψλ βιάζηεζεο ηεο Βιιάδαο

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ειιεληθψλ δαζψλ είλαη ε κεγάιε δαζηθή βηνπνηθηιόηεηα εμ αηηίαο ηεο
ηδηαίηεξεο ηνπνγξαθίαο, ηεο βηνγεσγξαθίαο – ζηαπξνδξφκη ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ρισξηζηηθψλ
δσλψλ, πεξηνρή-θαηαθχγην γηα πνιιά είδε απφ ηελ ηειεπηαία παγεησληθή πεξίνδν – θαη ηεο
καθξαίσλεο αλζξώπηλεο παξνπζίαο ζην ρψξν φπνπ αλαπηχρζεθαλ νη κεγάινη πνιηηηζκνί ηεο
Μεζνγείνπ, φπσο είλαη ν Βιιεληθφο. Ώπνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε επηθξάηεζε ησλ αείθπιισλ
θαη ζθιεξόθπιισλ-πιαηπθύιισλ εηδώλ (50% πεξίπνπ Μαθί) ζηα ρακειφηεξα, φπσο είλαη ην
πνπξλάξη, ν ζρίλνο, ε θνπκαξηά, ε αγξηειηά θ.α. αλάκεζα ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη πνιιά ζπάληα,
ελδεκηθά, αξσκαηηθά θαη ζεξαπεπηηθά είδε θαη ζηα ςειφηεξα ε επηθξάηεζε ησλ δαζψλ κε
θπιινβφια πιαηχθπιια κε επηθξαηνχληα είδε ηηο δξπο θαη ηηο νμηέο ιηγφηεξν.
33

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

ηελ Βιιάδα ππάξρνπλ νη εμήο έμη (6) δώλεο δαζηθήο βιάζηεζεο :
1. ΐιάζηεζε Μεζνγεηαθώλ ηύπσλ
1.1 ΘΏΜΝΧΑΒΕ ΥΔΜΏΣΕΜΟΕ
1.1.1 Φξύγαλα
Ώπνηεινχληαη απφ αξαηνχο ρακεινχο ζάκλνπο κε κηθξά θαη ζπρλά ρλνπδσηά θχιια αγθαζσηά
θιαδηά, αλζεθηηθνχο ζηε ζεξηλνί μεξαζία (ζπκάξη, αζηνηβή, ζξνχκπα, αζθάθα, ιαδαληά, ιεβάληα,
ξίγαλε θ.α.).
1.1.2 ΐιάζηεζε Μαθί
Κπξίαξρα θπηά ζάκλνη χςνπο κέρξη 2-2,5 κέηξσλ κε κηθξά δεξκαηψδε θχιια (πνπξλάξη,
θνπκαξηά, ζρίλνο, θηιχθη, αξηά, ραξνππηά ξείθηα, κπξηηά, αγξηειηά, δάθλε θιπ).
1.2 ΑΒΝΑΡΧΑΒΕ ΥΔΜΏΣΕΜΟΕ
Μεζνγεηαθά δάζε θσλνθφξσλ (ραιέπηνο πεχθε, ηξαρεία πεχθε ή ζαζίηηθν πεχθν, θαζψο θαη
ειάρηζηα δάζε θππαξηζζηνχ θαη θέδξνπ).
2.Μηθηά Αάζε Φπιινβόισλ
Κπξίαξρν είδνο ε δξπο (πνιιά είδε).
3. Οξεηλά δάζε θσλνθόξσλ
Βίδε θσλνθφξσλ πνπ αληέρνπλ ζην ςχρνο, φπσο ε καχξε πεχθε, ε θεθαιιεληαθή ειάηε, ε δαζηθή
πεχθε, ην ξφκπνιν θαη ε πβξηδνγελήο ειάηε, πνπ ζπλαληψληαη απφ ηα βνπλά ηεο Πεινπνλλήζνπ κέρξη
ηε ΐφξεηα Βιιάδα.
4. Δπεηξσηηθέο (θεληξνεπξσπατθέο) δελδξώδεηο δηαπιάζεηο
ε πεξηνρέο κε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 0° C κε βξνρνπηψζεηο απφ 600 κέρξη 1500 ρηιηνζηά
δηαθξίλνληαη δχν (2) ππνδψλεο:
4.1 H ππνδψλε πνπ θπξηαξρεί ε πιαηύθπιιε βειαληδηά θαη κεξηθέο θνξέο ε θαζηαληά (ζηηο βφξεηεο
νξνζεηξέο ηεο ρψξαο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηε ηεξεά Βιιάδα. Δ επζχθινηα βειαληδηά
θπξηαξρεί ζηελ ελδνρψξα ηεο Δπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο)
4.2 Δ ππνδψλε κε ηα ακηγή δάζε δαζηθήο νμηάο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Δπείξνπ
θαη ηεο Μαθεδνλίαο πάλσ απφ 700 θαη κέρξη ηα 1700 κέηξα. Δ «αλαηνιηθή» νμηά απαληά ζηελ
Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία κέρξη ηε ρεξζφλεζν ηνπ Άζσ.
5. Τπναιπηθά (ςεπδαιπηθά) νηθνζπζηήκαηα
ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ ζε πςφκεηξα πάλσ απφ 1700 κ. έσο 2900 κ. ζπλαληάκε κεκνλσκέλα
δέλδξα, ελψ πςειφηεξα ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ ζάκλνη φπσο ε μεξαγθαζηά, ε ηεηξαγθαζηά ν θνηλφο
αγξηφθεδξνο θαη πνψδε θπηά πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ππαιπηθά ή ςεπδαιπηθά ιηβάδηα.
6. Τπνηξνπηθά νηθνζπζηήκαηα
Δ ππνηξνπηθή βιάζηεζε ζπλαληάηαη ζηελ Κξήηε κε πην γλσζηφ ην θνηληθφδαζνο ηνπ ΐάη.
Σα δάζε ζηελ Βπξώπε θαιύπηνπλ ην 40% πεξίπνπ ηεο έθηαζήο ηεο. Κάπνηα απφ ηα δάζε απηά
έρνπλ θεξπρζεί εζληθά πάξθα θαη πξνζηαηεχνληαη απζηεξά. ηελ παηξίδα καο - κε ην κηζό ηεο
δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο - κέξνο ηεο, κηθξφ ζηελ αξρή, έρεη θεξπρζεί απφ λσξίο πξνζηαηεπφκελν
κε ηε κνξθή ησλ εζληθψλ δξπκψλ (πξψηνο ην 1938 ν Βζληθφο Αξπκφο Οιχκπνπ). Πξφθεηηαη γηα 10
πεξηνρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ κνλαδηθνχο βηνηφπνπο κε ζεκαληηθά, ζπάληα, ελδεκηθά είδε παλίδαο,
φπσο ε θαθέ αξθνχδα, ν ιχθνο, ν γχπαο, ην φξλην, ην αγξηφγηδν θά θαη ηεο ρισξίδαο, φπσο ε
πεληαβέινλε πεχθε, ην θεθαιινλίηηθν έιαην, ην ξφκπνιν θ.ά.. Βθηφο απφ ηνπο 10 εζληθνχο καο
δξπκνχο, πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ ΦΤΔ200 (Πεξηνρέο Κνηλνηηθoχ Βλδηαθέξνληνο/SCI θαη Βηδηθέο
Γψλεο Πξνζηαζίαο/SPA), Βζληθά Πάξθα ηνπ δηθηχνπ, ηα Ώηζζεηηθά Αάζε θαη ηα Μλεκεία ηεο Φχζεο
κε επίθεληξν ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο καο απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο Βιιεληθήο
Φχζεο πρ ην παξζέλν δάζνο ηνπ Φξαθηνχ, ην δάζνο ησλ ηελψλ ηνπ Νέζηνπ, ην δάζνο ηεο
ηξνθηιηάο, ην δάζνο ηνπ φξνπο 'Εηακνο, ην δάζνο ηεο Ααδηάο, ην θεδξνδάζνο ηεο Γαχδνπ είλαη
κεξηθά κφλν απφ ηα πνιχηηκα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ ηφπνπ καο.
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Βηθφλεο 1 & 2. Γνξπθνξηθή εηθόλα από ηηο ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνύ 2007 θαη από ην Μάηη θαινθαίξη ηνπ 2018

Οη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηα ειιεληθά δάζε ηεο ζεξκνκεζνγεηαθήο (ρακειφηεξεο) δψλεο
βιάζηεζεο είλαη θπξίσο νη δαζηθέο ππξθαγηέο απφ αλζξψπηλα αίηηα, φπσο ν εκπξεζκφο απφ ακέιεηα,
εκπξεζκφο απφ πξφζεζε, ε νηθηζηηθή επέθηαζε, ε θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ
θπζηθά αίηηα π.ρ. νη θεξαπλνί, νη μεξαζίεο, νη θαηαηγίδεο νη νπνίεο κε ηα ρξφληα απμάλνληαη σο αθξαία
πεξηζηαηηθά (θαηά κέζν φξν, ηα ηειεπηαία εμήληα ρξφληα θάζε ρξφλν δχν θαηαηγίδεο πξνθαινχλ
ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζηα επξσπατθά δάζε). Βπηπιένλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δαζψλ θαη ησλ
δαζηθψλ εθηάζεσλ ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζπληζηά θίλδπλν γηα
ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ππνβάζκηζε γηα ηα ηνπίν.
Σα Αάζε ζηνπο αξραίνπο (ηζηνξηθνύο) ρξόλνπο
Παιηλνινγηθέο (γπξενινγηθέο) έξεπλεο έδεημαλ πσο ε Μεζφγεηνο, έσο θαη ηελ επνρή ηεο πξψηεο
απνίθεζεο ηεο, αξρηθά θαιχπηνληαλ απφ ππθλά (αξρέγνλα) δάζε έσο ην λφηην άθξν ηεο ΐαιθαληθήο
ρεξζνλήζνπ. ρεηηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ζηα θιαζηθά έξγα ηνπ Οκήξνπ, ηελ Ειηάδα θαη
ηελ Οδχζζεηα. Ο Πιάησλαο αλαθεξφκελνο ζηελ απνδάζσζε ησλ βνπλψλ ηεο Ώηηηθήο ρξεζηκνπνηεί
κηα επθάληαζηε παξνκνίσζε: «λνζήζαληνο ζώκαηνο νζηά». Βπίζεο ν Ώξηζηνηέιεο ην 350 π.Υ.
πεξίπνπ πεξηέγξαςε ην ειιεληθφ ηνπίν σο ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ δαζψλ πνπ
σζηφζν είρε "ακέηξεηα ινπινύδηα, ςειά βνπλά θαη βαζηά δάζε". Δ ππεξθάξπσζε ησλ δαζψλ
δηαπηζηψλεηαη πνιχ ελσξίο θαζψο ρξνληθά ηαπηίδεηαη κε ηελ άλζεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ
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θνηηίδα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. ηνλ αξραίν θφζκν ζρεδφλ ηα πάληα πξνέξρνληαλ απφ ην άκεζν
θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηξνθή ηνπ (θπλήγη), ε ζηέγαζε (θαηνηθία),
ε ζεξαπεία ηνπ θαη ην μχιν ηνπ δάζνπο γηα πνιιέο θαζεκεξηλέο ρξήζεηο, φπσο νρπξσκαηηθέο
θαηαζθεπέο, πινία, φπια, εξγαιεία θιπ.
ηελ πινχζηα ειιεληθή κπζνινγία ππάξρεη επίζεο πιεζψξα απφ αλαθνξέο γηα ηνλ δαζηθφ πινχην
ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπ κε ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ Θεζζαινχ
βαζηιηά Βξηζύρζνλα πνπ δελ ζεβάζηεθε ηα φξηα ηεο θχζεο ζηελ πνιχπιε/-μπιε ρψξα ηνπ. Βπίζεο
δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε πσο ζην Πάλζενλ ηνπ Οιύκπνπ ε Άξηεκηο ππήξμε ε ζεά ησλ δαζψλ θαη ηνπ
θπλεγηνχ θαη ν Πάλαο - γηφο ηνπ Βξκή - δνχζε ζηα δάζε.
Δ ζπλέρεηα πεξίπνπ 2.000 ρξφλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο κε θηήζεηο απφ
Ρσκαίνπο, ΐπδαληηλνχο, Βλεηνχο θαη Οζσκαλνχο κε θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο γηα ηα δάζε.
Βθηεηακέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο ππεξθαξπψζεηο-απνςηιψζεηο, δαζηθέο ππξθαγηέο θαη νη
δπζκελείο ζηαζκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ αθαλίζεη πνιιά δάζε – αξρέγνλα ζπρλά - θαη άιια
ππνβαζκίζεη. Ώξραηνιφγνη ηζρπξίδνληαη πσο ε θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ ηεο Κξήηεο ππήξμε ε αηηία
ηεο παξαθκήο ηνπ Μηλστθνχ πνιηηηζκνχ. Δ ρψξα καο ήδε απφ ηελ χζηεξε αξραηφηεηα (πεξίπνπ 600
πΥ) εθκεηαιιεχηεθε έληνλα ηα δάζε ηεο θαη κέρξη ζήκεξα, νη ζπλζήθεο απηέο δελ έρνπλ βειηησζεί.
Δ ειιεληθή χπαηζξνο απφ ηφηε εμαθνινπζεί λα ππνθέξεη απφ ζνβαξή δηάβξσζε εμ αηηίαο ησλ
ππνβαζκηζκέλσλ δαζψλ ηεο κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ ρξεζηκεχνπλ σο βνζθφηνπνη (βι. δαζηθέο
εθηάζεηο) θαη έλα άιιν κέξνο ηνπο ζπλερίδεη επαλεηιεκκέλα σο ζχκα δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δ άλαξρε
θαη ππέξκεηξε ρξήζε ησλ δαζηθψλ πφξσλ νδήγεζε ζε δηάβξσζε θαη ππνβάζκηζε ζε βαζκφ άγλσζην
γηα ηηο θεληξνεπξσπατθέο ζπλζήθεο. Βπνκέλσο κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε πσο ε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε νξηζκέλσλ δαζψλ πρ ηεο Κξήηεο είλαη απφ ηφηε ην απνηέιεζκα ππεξβνιηθήο θάξπσζεο
θαη ησλ ζπλαθψλ επηπηψζεσλ ζηνλ ηνπίν.
Αάζε θαη Ααζνπνλία ζην Μεζαίσλα & ηε βηνκεραληθή επνρή
ηε δηάξθεηα ηνπ κεζαίσλα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ππνρώξεζε ησλ δαζώλ ηεο Δπξώπεο ζε ηέηνην
βαζκό πνπ ν άλζξσπνο νδεγήζεθε ζε αδηέμνδν εμαλαγθαδόκελνο ζε εμνξζνινγηζκό ησλ θαξπώζεσλ
μύινπ. Δ δαζηθή επηζηήκε πξψηε σο εθαξκνζκέλε επηζηήκε πξηλ απφ 3 αηψλεο εηζήγαγε ηελ έλλνηα
ηεο αεηθνξίαο ησλ μπισδώλ θαξπώζεσλ. ην ζχγγξακκα ηνπ Silvicultura Economica ν Hans –
Carl von Carlovitz ην 1713 εμ αηηίαο ηεο μπινπελίαο δηαηχπσζε γηα πξψηε θνξά ηελ αξρή ηεο
αεηθνξίαο. Βμ άιινπ «είλαη γλσζηή ε ζεκαζία πνπ έπαημε ην Δπξσπατθό δάζνο ζηελ ςπρή ηνπ
Γπηηθνύ αλζξώπνπ, από ηα δσληαλά, κπζηθά δάζε ηνπ Μεζαίσλα, κέρξη ηε λέθξσζε πνπ έθεξε ε
ζύγρξνλε επνρή θαη ηε κάηαηα απόπεηξα ησλ Ρνκαληηθώλ λα ηνπο μαλαδώζνπλ ιίγε
καγεία. Αλαθέξεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ιανγξαθηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο ησλ
Γπηηθνεπξσπατθώλ εζλώλ: ν Έιιελαο, ιόγσ θιίκαηνο θαη γεσγξαθίαο, δελ είρε ηελ ίδηα ζρέζε θαη
ηνλ ίδην ηζρπξό δεζκό κε ην δάζνο θαη ηα πιάζκαηα ηνπ» αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ ν Walter
Devereux ζην ακεξηθαληθό πεξηνδηθό Social Matter. Πξηλ απφ 180 ρξφληα, νη ΐαπαξνί δαζνιφγνη,
ζπλνδεχνληαο ηνλ πξψην Έιιελα βαζηιηά ζσλα θιήζεθαλ λα ζψζνπλ ην ειιεληθφ δάζνο, ελψ ζηε
ζπλέρεηα νιφθιεξε ε Ααζηθή Τπεξεζία νξγαλψζεθε ζηα πξφηππα ηεο γεξκαληθήο. Δ εμέιημε ηεο
δαζνπνληθήο ζθέςεο είλαη γλσζηή ζε εκάο ηνπο Βπξσπαίνπο γηα ηελ νηθνινγηθή πξνζέγγηζε απφ ηε
κηα θαη απφ ηε άιιε γηα ηε ζπλερή απηναλαζεψξεζή ηεο θαη εηδηθφηεξα ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ
εξγαιείσλ θαη κέζσλ. Δ πεξίνδνο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο καδί κε ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πρ αζηπθηιία, αζθαιψο επεξέαζε ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ άξα θαη ησλ δαζψλ. Χο
επαθφινπζν ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ηα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα κε γλσζηφ ην παξάδεηγκα ηεο κφιπλζεο ζηνλ βηνκεραληθφ βνξξά. Δ Ρέηηζει Λνπίδ
Κάξζνλ (Rachel Louise Carson) κε ην βηβιίν “ησπειή Ώλνημε” ζεσξείηαη φηη έδσζε ψζεζε ζηελ
αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο. Σαπηφρξνλα εκθαλίζζεθε ε έιιεηςε ησλ
πξψησλ πιψλ κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ μχινπ σο απάληεζε ε Βπξψπε (πξψηε) αλέπηπμε ζεσξίεο θαη
κεζφδνπο Ααζνπνλίαο κε θχξην άμνλα ηεο ηελ νηθνλνκία ηνπ δάζνπο, εμ άιινπ ζηα γεξκαληθά ε ιέμε
δαζνπνλία= Forstwirtschaf= νηθνλνκία ηνπ δάζνπο.
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Αάζε θαη Ααζνπνλία ζηε ζύγρξνλε (κνληέξλα) πεξίνδν
Ο κεζνπφιεκνο (1930) θαη ηδηαίηεξα ε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ
αικαηψδε αλάπηπμε ηεο παξαδνζηαθήο δαζνπνλίαο ζηεξηδφκελε ζηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ηνπ μχινπ.
πσο θαη ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο αξρηθά νη δαζηθέο ιεηηνπξγίεο, δει. ε δηαηήξεζε ηεο θχζεο, ε
αλαςπρή, ε εθπαίδεπζε θά δηαδξακάηηζαλ κφλν κηθξφ ξφιν. Δ Βιιεληθή Ααζνπνλία απέθηεζε ζάξθα
θαη νζηά ζηελ αξρή απφιπηα εμαξηψκελε απφ έμσ θαη έρνληαο ζπρλά αιιφηξηεο ζηνρεχζεηο! Χζηφζν
σο θπζηθφο πφξνο ηα δάζε ζηήξημαλ πνιχπιεπξα θαη επηβησηηθά ην Βζλνο θαη ζηγά-ζηγά απέθηεζαλ
λνκηθή θαη δηνηθεηηθή νληφηεηα. Μάιηζηα ζην πξφζθαην παξειζφλ ε πίζηε πσο ην δάζνο απνηειεί
πιένλ πνιχηηκν δεκφζην αγαζφ νδήγεζε ηελ Βιιεληθή πνιηηεία ζηελ άκεζε ζπληαγκαηηθά ηνπο
πξνζηαζία (άξζξα 24 θαη 117) έρνληαο ζην πιεπξφ ηνπο κηα Ααζηθή Τπεξεζία ζηηβαξή θαη
παξαγσγηθή. Ώπφ εθείλε ηελ πεξίνδν κπήθαλ νη βάζεηο ηεο ζχγρξνλεο δαζνπνλίαο, φπσο ε
δεκηνπξγία πνιιψλ δαζηθψλ ππνδνκψλ πρ δηάλνημε ησλ δαζψλ, ε έλαξμε ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο κε
επηζηεκνληθφ ηξφπν, ε πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ε πξνζηαζία ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ε
πνιιαπιή ρξήζε ησλ δαζψλ θ.ά.. ηηο κέξεο καο ηαπηφρξνλα κε ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ
επηζηεκνληθή πξφνδν ηνπ θιάδνπ εκθαλίδεηαη θαη ε πνιχπιεπξε - θαιιηηερληθή θαη θνηλσληθή αλαγλψξηζε ησλ δαζψλ. Ο Βιχηεο εκκέζσο αλαθέξεη πσο «έλα ηνπίν δελ είλαη φπσο ην
αληηιακβάλνληαη κεξηθνί, θάπνην απιψο ζχλνιν γεο, θπηψλ θαη πδάησλ. Βίλαη ε πξνβνιή ηεο ςπρήο
ελφο ιανχ ζηελ χιε.». Σέινο ζηαζκφο γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ
απνηέιεζε ε Παγθφζκηα πλδηάζθεςε γηα ην Πεξηβάιινλ ζην Ρην ηεο ΐξαδηιίαο (1992) θαη ε
δηαθήξπμε ηεο Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο σο κφλεο απάληεζεο ζην ςεπηνδίιεκκα «Πεξηβάιινλ ή
Ώλάπηπμε?». Σελ απάληεζε ηελ δίλεη ην ηξίπηπρν ηεο αεηθνξίαο θαη ε ηζνξξνπία ησλ ηξηψλ ππιψλσλ
ηεο, φπνπ ε ζπλδξνκή ησλ δαζψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή (βι. ρήκα 1).

ρήκα 1. Από ην γλσζηό ηξίπηπρν ηεο βηώζηκεο (αεηθόξνπ) αλάπηπμεο γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή ε ζπκβνιή ησλ δαζώλ θαη ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηνλ πεξηβαιινληηθό ππιώλα αιιά θαη ζηνπο άιινπο δπν ππιώλεο (θνηλσλία, νηθνλνκία)

Δ ζχγρξνλε ειιεληθή δαζνπνλία αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη κεγάια θαη ρξφληα
πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε απνπζία Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα Αάζε θαη ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ε
ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ δαζηθνχ ηνκέα παξάιιεια κε ηελ απνδφκεζε-απαμίσζε ηνπ θαη ε έιιεηςε
πνιηηηθήο βνχιεζεο. ην κεηαμχ ε ρψξα καο έρεη λα αληηκεησπίζεη ηηο ζχγρξνλεο κεγάιεο
πξνθιήζεηο, φπσο είλαη ε απψιεηα ηεο δαζηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη ζπρλά
θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο ππξθαγηέο. Βίλαη γλσζηφ πσο ν δαζηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε δαζψλ
βαζίζηεθε ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Κεληξηθήο Βπξψπεο θαη κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απνθηήζεη
ζεκαζία άιιεο απφςεηο θαη δαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπκβαηέο κε ηε ρψξα καο (κεζνγεηαθφ θιίκα,
δπλαηφηεηεο, αλάγθεο θιπ). ε εζληθφ επίπεδν άκεζα θαη επεηγφλησο κεηά απφ ηελ ράξαμε Βζληθήο
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ηξαηεγηθήο γηα ηα Αάζε (ΒΑ), κηα εζληθή απνγξαθή δαζψλ θαη κηα λέα δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχπαξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη άκεζα λα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα κηαο Μεζνγεηαθνύ ηύπνπ
πνιπιεηηνπξγηθήο δαζηθήο δηαρείξηζεο. Τπάξρνπλ ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ηα ειιεληθά
δάζε δηαζέηνπλ κεγάιν δπλακηθφ θαη ζην κέιινλ κπνξνχλ λα γίλνπλ πην παξαγσγηθά θαη ηαπηφρξνλα
νηθνινγηθά ζηαζεξά. Έηζη, ε κεηαηξνπή ηνπιάρηζηνλ ησλ δεκνζίσλ δαζψλ, ζε ςειά δάζε πξνζθέξεη
ηελ επθαηξία λα απμεζεί ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (50%
δαζηθέο εθηάζεηο θαη 50% πξεκλνθπή δάζε). ην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο ΒΑ 2018 – 2038, ην
πξόηππν ηεο «κεζνγεηαθήο δαζνπνλίαο» έρεη σο όξακα ηελ: «Ώχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο κέζσ ηεο αεηθνξίαο, ηεο
πνιπιεηηνπξγηθόηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ
ηνπο ξόινπ, ππφ ην πξίζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο».
Οηθνλνκία ηνπ δάζνπο θαη αεηθνξηθή (ηνπηθή) αλάπηπμε: κηα ηζηνξηθά άξξεθηε ζρέζε
Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ησλ θπζηθψλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ
πιαλήηε θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηεο ρψξαο καο ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ αθφκε
θαη ζήκεξα (63% ηεο ρψξαο). πλεπψο απνηεινχλ ρψξν αλάπηπμεο πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ, ζπρλά
«αληηηηζέκελσλ» κεηαμχ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ. Βηδηθφηεξα απηά επηηεινχλ
αιιειέλδεηεο ιεηηνπξγίεο, όπσο θνηλσληθέο (αλαςπρή, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε), νηθνλνκηθέο
(πξσηνγελήο παξαγσγή, δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο) θαη πεξηβαιινληηθέο (πξνζηαζία εδάθνπο-λεξνχαηκφζθαηξαο, θχθινο ηνπ λεξνχ, ελδηαηηήκαηα, βηνπνηθηιφηεηα, ξπζκηζηηθφο ξφινο ζην θιίκα κε
ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ «επεξρφκελε» θιηκαηηθή αιιαγή) θαζηζηψληαο έηζη πεξίπινθε θαη ζπλδπαζηηθή
ηε δηαρείξηζή ηνπο. Σα δάζε, σο αλνηθηά ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα, δέρνληαη ζπλερείο επηδξάζεηο απφ
ηνλ άλζξσπν ζπρλά ηέηνηεο πνπ ηα ππνβαζκίδνπλ. αλ ζπλέπεηα ηεο πεξηνξηζκέλεο δαζνθάιπςεο –
είηε πεξηνδηθά εμαηηίαο ππξθαγηψλ είηε εμ αηηίαο ππνβάζκηζεο, ηα εδάθε ηεο ρψξαο δηαβξψλνληαη
δηαξθψο – εθηηκάηαη πσο θάζε ρξφλν ράλεηαη έλα κηθξφ θπθιαδίηηθν λεζί! ην παξαπάλσ απνηέιεζκα
αζθαιψο ζπκβάιινπλ θαη άιινη παξάγνληεο,, φπσο ε ζχζηαζε ηνπο, ην νξεηλφ αλάγιπθν, φπνπ πάλσ
απφ ην 50% ηεο έθηαζεο έρεη θιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 10%, θαη ην κεζνγεηαθφ θιίκα πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαηφηεηα ησλ βξνρνπηψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ καθξφρξνλε θαη έληνλε
αλζξψπηλε παξνπζία. Βίλαη επίζεο γλσζηφ φηη κεγάιν κέξνο ησλ εδαθψλ ηεο ρψξαο καο, ηεο ηάμεο
ηνπ 30-35% (Β.Β..Α.Β. 2001), απεηιείηαη ζνβαξά απφ ππνβάζκηζε ελψ θαηά πεξηνρέο ζνβαξφο είλαη
θαη ν θίλδπλνο εξεκνπνίεζεο.
Χζηφζν ηα δάζε ηεο ρψξαο καο - θαη΄εμνρήλ πξσηνγελήο πφξνο – παξά ηελ άζρεκε ηνπο
θαηάζηαζε κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
βηψλνπκε ζηηο κέξεο καο – γηα κηα αθφκε θνξά – θαη ζηελ επίηεπμε κηαο βηψζηκεο (αεηθφξνπ)
αλάπηπμεο απνηειψληαο έλα απφ ηα ιίγα κέζα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη ηε
βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ χπαηζξν. Ώπφ ηα 161 εθαη. εθηάξηα δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηελ
Βπξψπε, ηα 134 (δει. 83%) δηαηίζεληαη γηα ηελ παξαγσγή μπιείαο. Δ θχξηα ρξήζε ηεο μπιείαο απφ
απηέο ηηο εθηάζεηο είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο (42% ηνπ φγθνπ), 24% γηα ηα πξηνληζηήξηα, 17% γηα
ηε ραξηνβηνκεραλία θαη 12% γηα ηε βηνκεραλία πάζεο θχζεσο μχιηλσλ αληηθεηκέλσλ. Βπηπιένλ, ηα
δάζε πξνκεζεχνπλ πξντφληα θαη απφ άιια πιηθά εθηφο μχινπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηξφθηκα
(ζαξθψδεηο θαξπνί θαη καληηάξηα), θειιφ, ξεηίλεο θαη έιαηα. Ώθφκε, απνηεινχλ ηε βάζε νξηζκέλσλ
ππεξεζηψλ (θπλήγη, ηνπξηζκφο θ.ιπ.), αιιά θαη πεγή απαζρφιεζεο (βι.Αηάγξακκα 2), ηδίσο ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο (>2 άηνκα/1000ha).
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ην πνιπιεηηνπξγηθό δάζνο θαη ε «δαζνπνλία πνιιαπιώλ ζθνπώλ»
δηαδέρνληαη ηελ παξσρεκέλε αληίιεςε ηεο «μπινπνλίαο» θαη ηίζεληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ
λέεο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα κηα ξηδνζπαζηηθή αλαζπγθξόηεζε κε έκθαζε
ζηελ αεηθνξηθή ηνπο δηαρείξηζε απνηειεί απφ παιηά κηα πξφθιεζε κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε
ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ (π.ρ. δαζηθή βνπνθηιφηεηαο, πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, αλφξζσζε
ππνβαζκηζκέλσλ δαζψλ θιπ), ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ νηθνλνκία, ηελ απαζρφιεζε
θαη ην πεξηβάιινλ (Μειέηε ηξαηεγηθήο 1986-2010) απνηεινχλ κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ
Βιιεληθή Ααζνπνλία. Ώπηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ ηελ άζθεζε κηαο αεηθόξνπ θαη
πνιπιεηηνπξγηθήο Ααζνπνλίαο ζηε βάζε ηεο Ώεηθνξηθήο Αηαρείξηζεο Ααζώλ θαη βέβαηα πάληνηε
ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηνχ ηξίπηπρνπ ηεο αεηθνξηθήο (ηνπηθήο) αλάπηπμεο: θνηλσλία-νηθνλνκίαπεξηβάιινλ (Γάγθαο 2013).
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ρήκα 2. Δθξνέο από ηελ αζθνύκελε δαζνπνλία θαη μπινπνλία ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ

ρήκα 3. Απεηθόληζε ηεο απαζρόιεζεο ζηνλ δαζηθό ηνκέα ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ

Δ ζεκεξηλή ζπκβνιή ησλ δαζψλ ζην ΏΒΠ αλέξρεηαη ζε 0,03% (<1%) έρεη ζαλ ζηφρν ηα 2 δηο.
ρσξίο λα ζπλππνινγηζζνχλ νη ππεξεζίεο (δει. ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ησλ δαζψλ). Γηα κηα
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο εθηίκεζεο ησλ άπισλ θαη κε εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ ηνπ δάζνπο
θαη θπζηθά γηα λα εθηηκεζεί ε αμία ηνπ δάζνπο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ε θνξνινγία, ακνηβέο
εξγαδνκέλσλ θιπ. Ώιήζεηα ε αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο απνηειεί νηθνλνκηθφ ζηφρν; Βπηηέινπο ζα
κάζνπκε πφζα είλαη ηα ειιεληθά δάζε ελλνψληαο ηελ νινθιήξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηελ
πνιππφζεηε επεκπινθή ηνπο απφ ην εκπφξην ηεο δαζηθήο γεο? Βπίζεο ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπο
πφηε ζα καο απαζρνιήζεη? Δ αλάπηπμε θπηεηψλ βηνκάδαο είλαη επίζεο νηθνλνκηθφο ζηφρνο; Βπίζεο
αμίδεη ε δεκηνπξγία γελεηηθά βειηησκέλνπ πιηθνχ γηα θπηεχζεηο ή ζπνξέο? Βμ αηηίαο ηεο
ππνρξεκαηνδφηεζεο έζνδα πξνεξρφκελα απφ ην δάζνο πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ζην δάζνο - ζε 80 δηο
δνιάξηα αλέξρεηαη ε αγνξά κε μπισδψλ πξντφλησλ πρ ηα έζνδα απφ ηελ κειηζζνθνκία (= έζνδα
απφ παξαγσγή μχινπ) πηζηψλνληαη απνθιεηζηηθά σο έζνδν ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο.
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Ώιήζεηα πνην είλαη ην φξακα γηα ηελ ειιεληθή δαζνπνλία? Γηα λα ππάξρεη όξακα πξέπεη λα
ππάξρεη βνχιεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε. Ώπνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο θαη βήκαηα εκπξφο-πίζσ παξαδείγκαηα ζην παξειζφλ ππάξρνπλ πνιιά – φρη κφλν δελ ιχλνπλ ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηνπ
θιάδνπ αιιά νδεγνχλ ζε απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο. Μηα γελλαία κεηαξξύζκηζε ηνπ δαζηθνύ ηνκέα
είλαη απαξαίηεηε φζν πνηέ! Σα πεληρξά έζνδα απφ ηα δάζε δει. 20 εθ. (15 εθ. απφ μπιεία θαη 5 εθ.
απφ ζήξα) δελ αληαπνθξίλνληαη ζε θακία πεξίπησζε κε ηα πξαγκαηηθά «έζνδα» ησλ δαζψλ. Δ
ζχγρξνλε ειιεληθή δαζνπνλία, ε νπνία εμ αηηίαο ηεο ππνζηειέρσζεο αζθείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ
ηα γξαθεία, ρξεηάδεηαη επεηγφλησο κηα Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηα Αάζε (ΒΑ) κε φξακα θαη
ξεαιηζκφ. Σελ «άλζηζε» ηεο ειιεληθήο δαζνπνλίαο κεηαπνιεκηθά αθνινχζεζε ε θαηάξξεπζε ηεο ζηηο
κέξεο καο. Υσξίο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ καο, πξφηππα δαζηθψλ ηχπσλ &
ρεηξηζκψλ, γεληθά ε απνπζία νινθιεξσκέλεο δαζηθήο δηαρείξηζεο (αεηθνξία θαξπψζεσλ θαη
ππεξεζηψλ). Υσξίο αμηφπηζηεο απνγξαθέο θαη «θαλνληθφηεηα» ησλ δαζψλ καο – παξά ηηο δεθαεηίεο
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο – θαηά ζπλέπεηα νδεγνχκαζηε ζε πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο αεηθνξηθήο
δηαρείξηζεο αθφκε θαη ησλ μπισδψλ θαξπψζεσλ! Βίλαη επίζεο γεγνλφο ε δηνιίζζεζε ζε «απιέο
κεζφδνπο» δαζηθήο δηαρείξηζεο (επηθαλεηαθφ ιήκκα, πξεκλνθπήο δηαρείξηζε, νκήιηθα δάζε θά) θαη
φρη νη απαηηεηηθέο «ηππηθέο» ή «καζεκαηηθέο» κέζνδνη (αλνκήιηθα-θεπεπηά δάζε, θπζηθή δαζνπνλία
θ.ά.). Οη αλαθνξέο ζε δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο ησλ Φχιισλ Πεξηγξαθήο ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ
Βθζέζεσλ ζπρλά απνηεινχλ αφξηζηεο θαη απνζπαζκαηηθέο παξαπνκπέο ζηελ δαζνθνκία! Χο
επηζηέγαζκα ηνπ ιαλζαζκέλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ειιεληθήο δαζνπνλίαο κε έκθαζε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κεζνγεηαθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αλαθέξσ ηελ κεγάιε
εζληθή πξφθιεζε ησλ αλαγσγψλ ησλ δξπνδαζψλ. Δ δξπο – ην δέλδξν ηνπ Αία - ην ζεκαληηθφηεξν
είδνο ηεο ρψξαο καο θαη κε ηνλ ζεκαληηθφηεξν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ δείθηε απνηειεί ην πιένλ
«αδηθεκέλν» είδνο. Βίλαη πιένλ νξαηέο νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο άγλνηαο ή ηεο απνπζίαο νξζψλ
δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ (αξαηψζεηο, αλαγέλλεζε θιπ), ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ηερλεηήο δαζνθνκίαο
παξά ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο γηα έιιεηκα μχινπ/εηζαγσγή μπισδψλ πξντφλησλ, ην θαη΄ φλνκα
«πξαζίληζκα» ηεο γεσξγίαο, ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο γηα ηελ δάζσζε αγξψλ θαη ελ ηέιεη ηεο
εθκεηάιιεπζε ησλ ειιεληθψλ δαζψλ – ζηα φξηα ηεο ιεζηξηθήο – απνπζία ρξεκαηνδφηεζεο
θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ, φπσο ε εγθαηάιεηςε ησλ θαζηαλσηψλ.
Βίλαη επξέσο γλσζηφ ην παξάδεηγκα ηεο ιαλζαζκέλεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ ηεο Κεληξηθήο
Βπξψπεο φπνπ γηα πνιιά ρξφληα ηα δάζε ηδηαίηεξα ηα ηδησηηθά, δηαρεηξίδνληαλ κε απνςηισηηθέο
πινηνκίεο θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θσλνθφξσλ - θαη δε ηεο εξπζξειάηεο - ζε βάξνο ησλ
πιαηπθχιισλ (citation). Ώπηφ νδήγεζε ζε κνλνθαιιηέξγεηεο, ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη
γεληθφηεξα ζε πξνβιήκαηα πγείαο ησλ δαζψλ. Έηζη πξνέθπςαλ λέεο απφςεηο γηα ηε δαζνπνλία κε
θεληξηθφ ζχλζεκα «πίζσ ζηε θχζε» φπσο είλαη ε Φπζηθή Ααζνπνλία, γλσζηή θαη σο ProSilva
Europe. Δ ProSilva εληζρχεη εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο νη νπνίεο βειηηζηνπνηνχλ ηε
δηαηήξεζε, ζπληήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
είλαη αεηθνξηθέο θαη θεξδνθφξεο νη νηθνινγηθέο θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Οη
γεληθνί ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο Φπζηθήο Ααζνπνλίαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο (PROSILVA
2012), είλαη ε δεκηνπξγία αλνκήιηθσλ, κηθηψλ δαζψλ κε πνιπεπίπεδε δνκή, φπνπ ζπλδπάδνληαη
αξκνληθά ν παξαγσγηθφο ξφινο ησλ δαζψλ (μχιν θ.ά.) κε ηηο ππεξεζίεο (ελδηαίηεκα, βηνπνηθηιφηεηα,
αηζζεηηθή, πξνζηαζία εδάθνπο, πδξνλνκία θ.ά.).
πλεπξηζθφκελνη ζήκεξα ζηε ζθηά ηνπ ζετθνχ Οιχκπνπ επηθαινχκαη ην επίθαηξν λφεκα ηνπ
Πξνκεζέα δεζκψηε γηα ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ηεο θσηηάο απφ ηνλ θφζκν ησλ ζεψλ ζηνπο
αλζξψπνπο! Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
θπζηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη επνκέλσο θαη ησλ δαζηθψλ καο νηθνζπζηεκάησλ! Θεσξψ φκσο
αλαγθαίν λα ηνλίζσ φηη θαλέλα πιαίζην αεηθνξηθήο δαζηθήο δηαρείξηζεο θαη θακία κεηαξξχζκηζε ζηε
δαζηθή ππεξεζία δελ ζα ζψζεη ηα δάζε θαη ην θπζηθφ καο πινχην αλ δελ αιιάμεη ην ίδην ην αμηαθφ
καο ζχζηεκα ζηελ πνιηηηθή ηνπ έθθξαζε θαη ζηελ θνηλσλία. Σέινο δηάιεμα λα θιείζσ ηελ εηζήγεζε
κνπ κε ηα ιφγηα ηνπ Υαιίι Γθηκπξάλ «ηα δέλδξα είλαη πνηήκαηα πνπ γξάθεη ε γε ζηνλ νπξαλό» θαη
ηνπ δηθνχ καο ηνπ Κνζκά ηνπ Ώηησινχ: «ν άλζξσπνο ζα λνηώζεη πησρόο όηαλ δελ γλσξίζεη ηελ
αμία ελόο δέλδξνπ».
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Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο

MOUNTAIN FORESTS-ECOLOGICAL FUNCTIONS
AND BIODIVERSITY
Reif, Albert1
1

Prof. Dr. Dr. h.c., Chair of Site Classification & Vegetation Science, Fac. of Forest & Environm. Sci.,
University of Freiburg, Germany
Abstract
Mountain forests provide important goods and services with respect to human demands, but also
regulate abiotic and biotic processes. In many regions of the world silvopastoral systems have
developed providing wood products and fodder for animals. Mountain forests provide timber, wood,
renewable energy sources, non-wood forest products. They are important with respect to regulation of
climate and weather, for water storage and erosion control. Mountains and their forests are popular
regions for recreation.
Mountain forests are particularly rich in species and habitats, because of small-scale changes in
climate and soil. Different elevational belts, geologies and soils, and „Föhn―-effects create niches with
a large number of habitats. Because of long-lasting isolation they harbour a high number of native and
endemic species, thus contributing to the global biodiversity.
High biodiversity can contribute to enhance the resistance towards disturbances, and increase their
recovery after catastrophic destruction. It could be shown that species-rich ecosystems can better
maintain growth and increase ecosystem services, e.g. carbon storage.
Today, the biodiversity of mountain regions is threatened worldwide through direct habitat
destruction; overharvesting; climate change and drought; and invasive species. Therefore we urgently
need management concepts, including a combination of protection and sustainable use, and conflict
management with respect to diverging interests.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ώλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ

EINE REISE DURCH DIE GESCHICTE VON GÖTTERN, BÄUMEN
UND MENSCHEN
Erb, Martin1
1

Tilia Baumpflege AG, Kirchrain 2, 5070 Frick, Tel. 062/871 81 80,
Fax 062/871 81 89
Abstract
Wir machen zusammen eine kurze Reise durch die lange Geschichte der Beziehung zwischen den
Bäumen und den Menschen und ihrer Göttinnen und Götter. Seit der Mensch die Bäume als Wohnund Zufluchtsort entdeckt und wieder verlassen hat ist sein Denken mit ihnen eng verbunden.
Es ist kein Zufall, dass die bestimmten Göttinnen und Götter Bäume mit entsprechenden
Eigenschaften geweiht waren. In verschieden Kulturen wurden gleiche Bäume den ähnlichen Göttern
geweiht. Die Menschen haben im Schutz und Schatten ihre Gottesdienste begangen und die
Wichtigsten Feste gefeiert bevor sie die Grossen Tempel und Gebäude errichteten mit der Symbolik
der Bäume.
Eine besondere Geschichte ist die Transformation der Baumkulte und Bräuche in die christliche Zeit.
Besondere Bäume brauchen auch manchmal eine besondere Pflege, um sie zu schützen und zu
erhalten. Ein paar Beispiele dazu werden vorgestellt.
Die Beziehung der Menschen und den Bäumen ist gewachsen, und tief verwurzelt in uns drinnen.
Bäume sind unsere Freunde geworden sie geben uns mehr al lichten Schatten und es liegt an uns sie
besser zu verstehen und ihnen sorge zu tragen.
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Πεξίιεςε
Δ αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ
πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ρσξίο σζηφζν λα επεξεάδεηαη δξαζηηθά ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Χο πεξηνρή έξεπλαο επηιέρζεθαλ νη πξψελ θνηλφηεηεο κίμεο, Ώβδέιιαο θαη Πεξηβνιίνπ
ηνπ λνκνχ Γξεβελψλ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο πνιπιεηηνπξγηθήο Πξάζηλεο Τπνδνκήο
πνπ κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ ελαζρφιεζε κε ην δάζνο, ηε γεσξγία, ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο
θαη ηηο ηνπξηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ίδην ρψξν, ελψ παξάιιεια δηαηεξεί ηα
απνζέκαηα πφζηκνπ λεξνχ θαη ηνλ αέξα θαζαξά, ηελ άγξηα δσή θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα αζθαιή.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηξφπνπο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηε
δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζεβαζκφο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη
ηα αγαζά πνπ καο πξνζθέξεη, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Πξάζηλε Τπνδνκή, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ), πξνζηαζία
πεξηβάιινληνο, αεηθνξία, πνιπιεηηνπξγηθόηεηα, αλάπηπμε νξεηλώλ πεξηνρώλ, ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο.
Βηζαγσγή
Δ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ πεξηιακβάλεη φ,ηη θάλνπκε γηα λα
πξνζηαηεχζνπκε ηνλ πιαλήηε καο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε κε βηψζηκν ηξφπν
ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ, έηζη ψζηε θάζε δσληαλφ νλ λα κπνξεί λα έρεη βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο.
Δ ζπληήξεζε ιεηηνπξγεί κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ πξνζηαηεχεη ηε θχζε κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ησλ
δσηηθψλ πφξσλ θαη δεχηεξνλ είλαη έλαο ηξφπνο δσήο (πξάζηλνο ηξφπνο δσήο) πνπ ιεηηνπξγεί ελάληηα
ζε αλεχζπλεο πξαθηηθέο (θπξίσο επηρεηξήζεσλ θαη κεγάισλ εηαηξεηψλ). ήκεξα ππάξρνπλ ηφζνη
πνιινί εθπιεθηηθνί θαη θαηλνηφκνη ηξφπνη πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δήζεη ηε
δσή ηνπ κε έλαλ εληειψο πξάζηλν ηξφπν δσήο.
Δ απμαλφκελε παγθφζκηα πίεζε ζην θπζηθφ θεθάιαην έρεη θαηαζηεί κείδσλ ζηφρνο ηεο
εθαξκνζκέλεο δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηδηαίηεξα γηα πεξηβαιινληηθέο κειέηεο (de Groot θ.α. 2010).
Δ πην ζεκαληηθή πηπρή είλαη φηη ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ πίζσ απφ απηήλ
έρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Girvetz θ.α. 2008,
Andam θ.α. 2010). Δ ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ κε κε αεηθνξηθφ ηξφπν κπνξεί λα αιινηψζεη
πνιηηηζηηθά, νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε ζε βάξνο ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο (MEA 2005).
Δ αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ
επξσπατθνχ ρψξνπ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο, δείρλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ απηνχ, φπσο ε
χπαξμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ΐαζηιίηζαο, ε κνλαδηθή νκνξθηά ηνπ Βζληθνχ Πάξθνπ ΐάιηα
Κάιληαο, ε εκπεηξία ελαιιαθηηθψλ αζιεκάησλ - πεδνπνξία, ξάθηηλγθ, snowboarding, θ.ιπ. (Drosos
2011). Δ πινπνίεζε κηαο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο απαηηεί ηε δηακφξθσζε ζρεδίσλ θαη
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πξνγξακκάησλ κε βάζε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηειηθά ηελ ιήςεο ησλ
ζσζηψλ απνθάζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο θαηάιιεινπ ζελαξίνπ αλάπηπμεο. ια απηά
επηηπγράλνληαη κε ηελ επί ηφπνπ δηεξεχλεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ, ηελ αλαδήηεζε θαη
ζπιινγή πξσηνγελψλ θαη δεπηεξεπφλησλ δεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ή απφ
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθνχο θνξείο, ηελ επεμεξγαζία ησλ ιεθζέλησλ δεδνκέλσλ αλάινγα κε
ηνλ ηχπν ηνπο, ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε γεληθή εηθφλα ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Βπξψπεο
θαη ηέινο πξνηείλνληαη κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη
δηαρείξηζεο πνιπιεηηνπξγηθψλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ζηελ Βιιάδα.
ε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ δνζεί πάλσ απφ 100 νξηζκνί γηα ην ηη πξεζβεχεη ε αεηθφξνο
αλάπηπμε, αιιά απηφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά πξνέξρεηαη απφ ην Our Common Future,
γλσζηφ θαη σο Έθζεζε Brundtland (WCED 1987): «Δ αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη κηα αλάπηπμε πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ
γελεψλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.»
Δ αεηθνξία απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ηνπ ζεκεξηλνχ παγθνζκίνπ πιαηζίνπ γηα δηεζλή ζπλεξγαζία ζην Πξφγξακκα γηα ηελ Ώεηθφξν Ώλάπηπμε ηνπ 2030 θαη ηνπο θνπνχο ηεο Ώεηθφξνπ Ώλάπηπμεο
(ΏΏ).
Κάζε έλαο απφ ηνπο 17 ΏΏ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ην 2030.
Οη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη είλαη θαζνιηθνί, δειαδή ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη φρη κφλν
γηα ηηο θησρέο ρψξεο. Δ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απαηηεί δξάζε ζε φια ηα κέησπα - νη θπβεξλήζεηο, νη
επηρεηξήζεηο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη νη άλζξσπνη παληνχ έρνπλ φινη έλα ξφιν.
ηελ αέλαε θαη πνιχκνξθε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε πξψηε ζέζε ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο
θαηέρεη πάληα ε γε, ηφζν σο έθηαζε ζηνλ ρψξν φζν θαη σο θνξέαο πιηθψλ θαη άπισλ αγαζψλ.
Δ επίηεπμε αεηθφξνπ αλάπηπμεο αλαπφθεπθηα ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ επηινγή αεηθνξηθψλ
ρξήζεσλ γεο (sustainable land use), πνπ κπνξεί λα νξηζζνχλ ζαλ εθείλεο νη ρξήζεηο γεο πνπ
εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πφξσλ, νηθνλνκηθή απφδνζε θαη επεκεξία θαζψο θαη
θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην δηελεθέο. Ώπηφο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ζην ζρεδηαζκφ ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο, ν ζρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο, ή, φπσο είλαη γεληθφηεξα γλσζηφο ν «ρσξνηαμηθφο
ζρεδηαζκφο», απνηειεί θνκβηθφ κεραληζκφ γηα ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο (Αξφζνο
2013).
Δ αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
επελδχζεσλ πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ρσξίο σζηφζν λα επεξεάδεηαη δξαζηηθά ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ο ζεβαζκφο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα αγαζά πνπ καο πξνζθέξεη, καο
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ. Δ Πξάζηλε Τπνδνκή κπνξεί λα νξηζηεί ζε γεληθέο
γξακκέο σο έλα ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλν δίθηπν θπζηθψλ θαη εκηθπζηθψλ πεξηνρψλ πςειήο
πνηφηεηαο κε πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη δηαρεηξίδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηε
βηνπνηθηιφηεηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Πξάζηλε Τπνδνκή, είλαη κηα ρσξηθή δνκή πνπ παξέρεη νθέιε απφ ηε θχζε
ζηνπο αλζξψπνπο, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θχζεο λα πξνζθέξεη ηα πνιιαπιά
πνιχηηκα αγαζά θαη ππεξεζίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην δηελεθέο, φπσο μπιεία, θαζαξφ αέξα ή λεξφ.
Οη αληηηηζέκελεο απφςεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο αλζξσπνγελνχο δξάζεο νηθνλνκηθήο θχζεο έξρνληαη
ζε αληίζεζε κε ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο ζπλχπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο, θαζψο ν άλζξσπνο
είλαη θνκκάηη ηεο θχζεο. Ο ηξφπνο ζπλχπαξμεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη
ε αεηθφξνο αλάπηπμε, πνπ εθαξκφζζεθε κε ήπηνπο ξπζκνχο, ρσξίο ηελ έληνλε παξέκβαζε ζηνλ
επξχηεξν ρψξν ζηνλ νπνίν αζθείηαη. Με άιια ιφγηα, ν ζρεδηαζκφο αεηθνξηθψλ ρξήζεσλ γεο νθείιεη
λα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν λα δηαζθαιίζεη πξψηα φηη εμππεξεηνχληαη νη αδηαπξαγκάηεπηεο βαζηθέο
αλάγθεο πνπ είλαη πξνυπφζεζε γηα λα εθδεισζνχλ θαη λα εμππεξεηεζνχλ φιεο νη αλψηεξεο αλάγθεο.
Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλεηδεηνπνηεζεί φηη σο «Ώεηθνξία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ» ελλνείηαη θάζε
δπλαηή ζπλεξγαζία κεηαμχ αλζξψπσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ, ζε ζρέζε κε ηα αγαζά πνπ παξάγνπλ, ηα
νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχινγα θαη κε ζχλεζε γηα ηε δηαξθή αλαλέσζε θαη ζπληήξεζή
ηνπο.
Δ αεηθνξηθή αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ησλ
αλζξψπσλ θαη ηεο θχζεο, ζε ζρέζε κε ηα αγαζά ηεο, κε ζθνπφ ηε ινγηθή θαη ζπλεηή ρξήζε ηνπο, κε
βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο αεηθνξηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε παγθφζκηα
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θνηλφηεηα απνθάζηζε λα αζρνιεζεί νπζηαζηηθά κε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, νη νπνίεο, έρνπλ δερζεί
ηζρπξφ πιήγκα εμαηηίαο ηεο αζηηθνπνίεζεο. Δ αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάπηπμε αλζξσπνγελψλ επηπηψζεσλ, νη νπνίεο, φπσο θαη θάζε κνξθή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,
ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Δ ηδηαηηεξφηεηα έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη απηή ε αλζξσπνγελήο δξάζε ζπρλά ππνβαζκίδεη ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ην
νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα ε πξψηε χιε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ (Αξφζνο 2009).
Δ χπαξμε ζνβαξψλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, ην αβέβαην κέιινλ ησλ παξαγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ε ζπλερηδφκελε
εξήκσζε ηεο νξεηλήο Βιιάδαο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κέηξα ηα νπνία θαηά θαηξνχο
ιήθζεθαλ γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο
δαζνπνλίαο, δελ είραλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα θαη δελ ήηαλ επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά
(Μηραειίδνπ θαη Ρφθνο 2004).
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη, αχμεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ εηο βάξνο ησλ
αγξνηνιηβαδηθψλ. Ώπηφ νθείιεηαη ζηελ εγθαηάιεηςε νξηαθψλ γεσξγηθψλ γαηψλ ιφγσ κεησκέλεο
αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηνλ νξεηλφ ρψξν αιιά θαη ζε εγθαηάιεηςε ή κείσζε ηεο θηελνηξνθίαο ζε
ρακειήο ή ζακλψδνπο βιάζηεζεο εθηάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ησλ δαζηθψλ εηδψλ
(WWF Βιιάο 2012).
ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηξφπνπο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηε
δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο
Χο πεξηνρή έξεπλαο επηιέρζεθε ε πεξηνρή «Πεξηβφιη - Ώβδέιια –κίμε» ηνπ λνκνχ Γξεβελψλ έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο πνιπιεηηνπξγηθήο Πξάζηλεο Τπνδνκήο πνπ κπνξεί λα ζπλδπάδεη
ηελ ελαζρφιεζε κε ην δάζνο, ηε γεσξγία, ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο θαη
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ίδην ρψξν, ελψ παξάιιεια δηαηεξεί ηα απνζέκαηα πφζηκνπ λεξνχ
θαη ηνλ αέξα θαζαξά, ηελ άγξηα δσή θαη βηνπνηθηιφηεηα αζθαιή.
ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ππάξρεη κηα πνηθηιία νηθνζπζηεκάησλ ηεο ειιεληθήο
ππαίζξνπ, θαζψο εδψ ζπλππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ (ρισξίδα, παλίδα, ηνπίν) θαη θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο (ε χπαξμε ΐιαρνθψλσλ θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο) δηαηήξεζε θαη
αλάπηπμε κε κνλαδηθά δεδνκέλα γηα ηνλ επξσπατθφ ρψξν, ηα νπνία βξίζθνπκε παξφκνηα κφλν ζηηο
αιπηθέο πεξηνρέο ηεο Βιβεηίαο θαη ηεο ΐ. Εηαιίαο.
Παξφιν πνπ ε πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη θάησ απφ απμαλφκελεο πηέζεηο γηα αλάπηπμε ρσξίο
πεξηνξηζκνχο, νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπκβαηέο κε πξνυπάξρνπζεο (θηελνηξνθία, παξαγσγή
γάιαθηνο θαη ηπξηνχ, ηνπξηζκφο θ.ιπ.) κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ηεζνχλ ππφ πξνζεθηηθφ έιεγρν θαη
νξηνζέηεζε θαη ζρεδηαζκφ ρξήζεο γεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θπζηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Δ δαζηθή πεξηνρή ππφ κειέηε πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ 2°29΄30΄΄ θαη 2°45΄18΄΄ γεσγξαθηθνχ κήθνπο απφ ηνλ κεζεκβξηλφ ηεο Ώζήλαο θαη ηνπο παξάιιεινπο
39°49΄40΄΄ θαη 40°03΄20΄΄ ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (ρήκα 1).

ρήκα 1. Πεξηνρή έξεπλαο
Figure 1. Research area
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Δ ζπλνιηθή έθηαζε είλαη 16.095,24 εθηάξηα ρσξίο ηελ θνηιάδα ηεο ΐάιηα Κάιληα (ζεξκή θνηιάδα
ζηε βιάρηθε γιψζζα), ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηνπ Βζληθνχ Πάξθνπ ηεο Πίλδνπ θαη 20.154,64
εθηάξηα κε απηή. Σν δεκφζην δαζηθφ ζχκπιεγκα «Πεξηβφιη - Ώβδέιια –κίμε» βξίζθεηαη ζηε
βνξεηνδπηηθή γσλία ηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο ζην νξεηλφ ζπγθξφηεκα ηεο Πίλδνπ (ρήκα 1). Δ
πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ πεχθα, νμηέο θαη ξφκπνια. Σα θπξηφηεξα δαζηθά είδε ηνπ ζπκπιέγκαηνο
είλαη: Pinus nigra var. Pallasiana θαη Pinus nigra var. Austriaca, Pinus heldreichii, Fagus sylvatica,
Acer pseudoplatanus θαη Acer platanoides, Abies borisii regis, Quercus sessiliflora, Alnus glutinosa,
Fraxinus ornus, Populus tremula, Taxus baccata, Ilex aquifolium θ.ιπ. Οη ραξνχκελνη θαη θηιφμελνη
θάηνηθνη ηνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ πινχζηα ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε θαη ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά
ηνπο ζηνπο εζληθνχο αγψλεο. Δ πεξηνρή έρεη χςνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 700 κ. (Ώκπειηά Πεξηβνιίνπ)
έσο 2.249 κ. (ΐαζηιίηζα). Οη θιίζεηο είλαη έληνλεο θαη ππεξβαίλνπλ ην 45%. ΐαζηθά πεηξψκαηα ηεο
πεξηνρήο είλαη νη βαζηθά ππξηγελή πεηξψκαηα. Σν θιίκα είλαη επεηξσηηθφ ησλ κεζνγεηαθψλ πεξηνρψλ
ηεο Βπξψπεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξφ θξχν θαη πνιχ ρηφλη ην ρεηκψλα θαη μεξφηεηα ην θαινθαίξη.
Οη κνξθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη ζηελ πεξηνρή θαη πνπ
παξάγνπλ κέξνο ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ εθεί είλαη:
- λνκαδηθή ή εκη-λνκαδηθή ή ζηαβιηζκέλε θηελνηξνθία,
- δαζνθνκηθά επαγγέικαηα (πινηφκνη, κεηαθνξείο, εκπφξνπο μπιείαο θ.ιπ.)
- ηνπξηζκφο (μελνδνρεία, παλδνρεία, ηαβέξλεο, πίζηα ηνπ ζθη θ.ιπ.) θαη
- θαηαζθεπαζηηθά επαγγέικαηα (νηθνδφκνο, μπινπξγφο θ.ιπ.).
Μεζνδνινγία
Σα δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) γηα λα πξνηαζνχλ νη πηζαλέο θαη εθηθηέο
ιχζεηο γηα ηελ αλακελφκελε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ
θαη GIS (ArcGIS). Γηα ηελ επίηεπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ηειεπηαίν
δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηνπ δάζνπο απφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία φπσο ην ιήκκα, ε κνξθή
δηαρείξηζεο, ηα ππάξρνληα δαζηθά είδε, ε ειηθία ησλ δέλδξσλ θ.ιπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε
γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Πεξηβφινπ, ηεο Ώβδέιιαο θαη ηεο κίμεο, ην αλάγιπθν, ην θιίκα θαη ηηο
ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ επηηξέπνπλ ηελ αιιεινζχλδεζε
φισλ ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξηψλ (πνζνηηθά, πνηνηηθά, ραξηνγξαθηθά θ.η.ι.), ζπλδπάδνληαο ηα θαηά
πεξίπησζε γηα ηελ επίξξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.
Βίλαη απαξαίηεην λα πξνζνκνησζνχλ νη θιαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη
πξνγξακκαηηζκνχ κε βάζε ζχγρξνλα πεξηβάιινληα αλαπαξάζηαζεο (Φεθηαθφ Μνληέιν Βδάθνπο ΦΜΒ) θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ (Αξφζνο 2000, Αξφζνο θαη Ανχθαο 2000) επίζεο, ν
ζρεδηαζκφο δαζηθψλ έξγσλ απαηηεί ηε ρξήζε αμηφπηζηνπ ΦΜΒ. Δ δεκηνπξγία αμηφπηζηνπ ΦΜΒ
κπνξεί λα γίλεη κε ζαξσηή ιέηδεξ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο γεσξγηθήο γεο, ζηελ
αχμεζε ηεο δαζνπνληθήο παξαγσγήο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε
θ.α. (Drosos θαη Farmakis 2006, Drosos 2007).
Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο ζελαξίνπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαιφλ είλαη λα πξνσζνχληαη θηιηθέο πξνο
ην πεξηβάιινλ νηθνλνκηθέο ηαθηηθέο (Mullins 2010). Δ αεηθφξνο αλάπηπμε δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ην
πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ αζθνχλ, απφ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία εμαζθείηαη θαη θπζηθά απφ
νηθνλνκηθή δηάζηαζε κε βάζε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο αλ είλαη
βαζηζκέλεο ζε θηελνηξνθηθά θαη δαζηθά πξντφληα, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, θ.ά. ή αλ βαζίδεηαη ζηνλ
ηνπξηζκφ ή εθαξκφδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ.
Ώπνηειέζκαηα
Ώμηφπηζηεο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο έθηαζεο γηα θάζε ρξήζε γεο θαη ην
κήθνο ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ έγηλαλ δπλαηέο ράξε ζηελ ςεθηνπνίεζε απφ ηνλ
ππάξρσλ δαζνπνληθφ ράξηε ηνπ ζπκπιέγκαηνο (ρήκα 2).
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο ΦΜΒ ηεο πεξηνρήο ζε
3D κνξθή θαη ε παξάζηαζε ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ην ArcMap (ρήκαηα 3 θαη 4).
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πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ κίμε, Ώβδέιια θαη Πεξηβφιη,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ζηελ Βιιάδα, νη επηζθέπηεο ελζαξξχλνληαη λα εκπιαθνχλ ζε νξεηλφ
ηξέμηκν, πεδνπνξία - νξεηβαζία, θαηάβαζε πνηακνχ ρσξίο ηε ρξήζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, θαγηάθ,
θαηάβαζε πνηακνχ κε θνπζθσηή βάξθα, ζπειαηνινγία, αλαξξίρεζε, αιεμίπησην πιαγηάο, θαηάβαζεδηάζρηζε θαξαγγηνχ, νξεηλή πνδειαζία, ηππαζία θαζψο θαη παξαηεξεηήξην νηθνζπζηεκάησλ
(ρισξίδα θαη παλίδα) - εηδηθά ιφγσ ηεο κεγάιεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο παξαπάλσ
πεξηνρέο, αγξνηνπξηζκφο, γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηε βηνινγηθή δηαηξνθή. Οη
επηζθέπηεο ελζαξξχλνληαη πην ζπγθεθξηκέλα λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα γλσξίζνπλ ηελ ηνπηθή
παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη κέζσ απηήο ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ηηο
γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ιπ.

ρήκα 2. Γαζνπνληθόο ράξηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο γηα ςεθηνπνίεζε
Figure 2. Silvicultural map of the complex for digitization

ρήκα 3. ΦΜΔ ηεο πεξηνρήο
Figure 3. DTM of the area
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Μηα πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο
είλαη ε πξνζθνξά πνπ ππάξρεη ζε πξντφληα κε έκθαζε ζε απηά πνπ παξάγνληαη απφ ηνπηθέο πξψηεο
χιεο, βηνινγηθά πξντφληα, πξντφληα κε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ή
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΒ). ηηο πεξηνρέο απηέο ππάξρνπλ πνιιέο ηνπξηζηηθέο
ππνδνκέο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ επηρνξεγεζεί απφ ηελ Β.Β. Οη λέεο θαηαζθεπέο θαη ε
αλαπαιαίσζε παιαηψλ νηθνδνκψλ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ επηβάιινπλ θαηαζθεπή κηθξψλ
νηθνδνκψλ κε κηθξφ χςνο, ρξήζε αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
θ.ά., ψζηε λα κελ αιινησζεί ε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. ια απηά ζπκβάινπλ ζηελ νηθνηνπξηζηηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, φπνπ καδί κε ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ θιίκαηνο
ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο αξθεί βέβαηα λα είλαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ δάζνπο, κε βαζηθφ κνριφ ππνβνήζεζεο ην δαζηθφ νδηθφ δίθηπν.

ρήκα 4. Γαζηθό νδηθό δίθηπν ηνπ ζπκπιέγκαηνο
Figure 4. Forest road network of the complex

Δ ζηξνθή ησλ λέσλ πξνο ηε γεσξγία είλαη γεγνλφο. ιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη εγθαηαιείπνπλ ηα
κεγάια αζηηθά θέληξα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα λα αλαδεηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ
πξνζθέξνπλ νη ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ χπαηζξν.
Σέηνηεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο γηα απηέο ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:
Κξαληέο, βπζζηληέο, θξαγθνζηάθπια, ηππνθαέο, ηα ρξπζά βαηφκνπξα ησλ Ίλθαο, ρακνθεξαζηέο,
βειαληδηέο, ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, γθη, αγξηνθεξαζίεο, θαζηαληέο, θαξπδηέο, αξφληα, καχξεο
ηξνχθεο, βαηφκνπξα, κχξηηιια, ζκένπξα.
Δ νηθνλνκηθή θξίζε κεηά ην 2010 ελ κέξεη είλαη απφξξνηα ησλ πνιηηηθψλ «πειαηεηαθψλ»
επηδνηήζεσλ αλεμέιεγθηεο απνηειεζκαηηθφηεηνο θαη πξννπηηθήο, ρσξίο νπζηαζηηθά δηαξζξσηηθά
κέηξα αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ.
Δ αγνξά εξγαζίαο (επηρεηξήζεηο) ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
αιιά απαηηείηαη πνιηηηθή βνχιεζε, ζεζκηθά κέηξα θαη αλαπηπμηαθέο ππνδνκέο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά,
νη παξαγσγνί απηψλ ησλ πεξηνρψλ είλαη γλσζηνί γηα ηα πνηνηηθά γεσξγηθά πξντφληα ηνπο θαη γηα ηελ
εκπεηξία ηνπο ζηε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ θαη ησλ βνζθνηφπσλ.
Ώπηφο ν ηνκέαο έξεπλαο είλαη θπζηθφ λα πξνηείλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γη‘ απηφ θαη ε αλαπηπμηαθή έληαζε πξέπεη λα είλαη ήπηα ψζηε λα
κελ δηαηαξαρζεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Πξνηείλεηαη επίζεο:
 Ώμηνιφγεζε ησλ κνλνπαηηψλ νξεηβαζίαο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ην δηεζλέο κνλνπάηη Β4 θαη
παξάιιεια έθδνζε εηδηθψλ ραξηψλ ελεκέξσζεο γηα ηνπο επηζθέπηεο.
 Καηαζθεπή νξεηλνχ θαηαθπγίνπ.
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Ώλαβάζκηζε ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο
ηνπξίζηεο (εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θ.ιπ.).
 Βηζαγσγή θηλήηξσλ γηα αξρηηεθηνληθή αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ θηηζκάησλ.
 χλδεζε νιφθιεξεο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο κε ηε γεληθή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο φισλ
ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο.
 Πξνψζεζε θαη πξνζηαζία φισλ ησλ κλεκείσλ ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο (γέθπξεο,
αξρνληηθά, εθθιεζίεο, μσθιήζηα).
 ΐειηίσζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΒ) ζε νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ
επίπεδν θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο.
 Πξνψζεζε πηινηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκπνξηθήο εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ θαη
πξαθηηθψλ.
 Δ αλάπηπμε απαηηεί ζε φια ηα επίπεδα (ΒΒ, θπβεξλήζεηο, ηνπηθνχο θνξείο) ηθαλά θαη
ελεκεξσκέλα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα δνζεί
θάζε άιιε επθαηξία γηα λα αλαδείμνπλ ηηο ηνπηθέο δπλαηφηεηεο, λα δηαηεξήζνπλ ή θαη λα
απμήζνπλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ζεκέιηα γηα αεηθνξηθή νινθιεξσκέλε
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Ο νξεηλφο ηνπξηζκφο κπνξεί επίζεο λα ππνζηεξηρζεί κε ηε κνξθή ησλ δαζηθψλ ρσξηψλ. Σα δαζηθά
ρσξηά, κε ηελ έλλνηα ηεο απιήο ζηέγαζεο ζε νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο δαζηθέο εθηάζεηο, πξννξίδνληαη
γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ βνπλνχ θαη ηνπ δάζνπο θαη παξέρνπλ απιέο εγθαηαζηάζεηο ζε φζνπο ζέινπλ
λα δήζνπλ ηελ νξεηλή πεξηνρή κε ηα κεγάια δάζε θαη ην εμαηξεηηθφ ηνπίν. Κξίλεηαη απαξαίηεηε κηα
ξηδηθά δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Δ πξνζέγγηζε απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζηελ έλλνηα, ηηο αμίεο, ηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αεηθνξηθήο νινθιεξσκέλεο
αλάπηπμεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ηερληθή / ηερλνινγηθή,
πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη πάληα ζε δηαιεθηηθή αξκνλία θαη κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο
αλζξψπνπο θαη ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, φπνπ ζπκπεξηθέξνληαη
σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο θαη φρη σο ηδηνθηήηεο, «επελδπηέο» θαη εθκεηαιιεπηέο.
Σα ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ιήςεο
απνθάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, θαζψο κπνξνχλ εχθνια λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ ή λα αιιάμνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ.
Δ θαιχηεξε ιχζε είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο εληαίνο θνξέαο πνπ ζα αζρνιείηαη απνηειεζκαηηθά
κε ηε ρσξνηαμηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο, νη νπνίεο έρνπλ ηφζα
πνιιά λα πξνζθέξνπλ ζε φζνπο ηηο επηζθέπηνληαη.
Abstract
Sustainable development of mountainous regions has as objective to increase the economic
investments to profit of residents of region, without however it influences drastic the natural
environment. As a research area the former communities of Smixi, Avdella and Perivoli of Grevena
Prefecture is chosen, a typical example of a multifunctional Green Infrastructure (GI) one that can
combine forestry, farming, housing, as well as tourism and recreational activities in the same space
whilst at the same time keeping our freshwater systems clean, our air healthy and our wildlife safe.
Aim of the paper is to indicate manners of sustainable development with direct priority the
conservation and protection of natural environment. The respect to the natural environment and the
goods that to us offers, gives the possibility of its sustained use. GI can be broadly defined as a
strategically planned network of high quality natural and semi-natural areas with other environmental
features, which is designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services and protect
biodiversity.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαγλσξηζηνχλ νη αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ δηαρξνληθά ζηηο ρξήζεηο
δαζηθήο γεο ζε ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα φηη
κνινλφηη παξνπζίαδαλ θνηλά γλσξίζκαηα, εληνχηνηο δηαθνξνπνηνχληαλ σο πξνο ηε γεσγξαθηθή ηνπο
ζέζε, θαζψο επξφθεηην γηα κηα νξεηλή πεξηνρή, κηα παξαζαιάζζηα θαη ηέινο κηα πεδηλή.
Ώμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο θαη ραξηνγξάθεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ θαη θσηνεξκελεπηηθέο ηερληθέο εληνπηζκνχ ησλ ρξήζεσλ γεο
απφ ηζηνξηθνχο (1945) θαη πξφζθαηνπο νξζνθσηνράξηεο (2007-2009) εθηηκήζεθαλ νη αιιαγέο πνπ
έρνπλ ζπκβεί ζηηο πεξηνρέο κειέηεο. πλνιηθά, απφ ηελ παξνχζα κειέηε πξνέθπςε φηη νη ρξήζεηο γεο
κεηαβιήζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππφ ηελ πίεζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ
αλαγθψλ θάζε επνρήο θαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε θάζε πεξηνρήο.
Λέμεηο θιεηδηά: ρξήζε γεο, Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, δαζηθνί ράξηεο.
Βηζαγσγή
Δ έλλνηα ηεο ρξήζεο γεο αθνξά ζηε κνξθή εθκεηάιιεπζήο ηεο απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ ηνπ θαη απνθηά κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα αλάινγα θαη κε ηα
ηδηαίηεξα γεσκνξθνινγηθά θαη εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο
ζέζεο ηεο (Ώξβαλίηεο 2000).
Οη αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο απεηινχλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηε ρψξα καο. Ώθνξνχλ θπξίσο
ζηελ επέθηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θπζηθφ ρψξν, αιιά θαη ηελ αιιαγή ηεο
κνξθήο ηεο βιάζηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, ε
αζηηθνπνίεζε, ε άλαξρε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν ηνπξηζκφο επέθεξαλ ζπξξίθλσζε ζηηο
δαζηθέο εθηάζεηο. Μφλν κε ηνλ δηαρξνληθφ έιεγρν ησλ αιιαγψλ ρξήζεσλ γεο ζε δάζε θαη δαζηθέο
εθηάζεηο είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ έγθαηξα απηέο αιιαγέο θαη λα πξνζηαηεπηνχλ ηα ειιεληθά
δάζε.
Δ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα
Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε νξζνθσηνραξηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά
ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε, ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη
αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο. Ώλακθηζβήηεηα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αιιαγψλ πνπ
πθίζηαληαη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηελ ρψξα καο ζα απνηειέζνπλ θαη νη Ααζηθνί ράξηεο, θαζψο ε
θαηάξηηζε ηνπο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε, έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ην δηαρξνληθφ (ζήκεξα
θαη ζην παξειζφλ) θαη ρσξηθφ (γεσγξαθηθφ) πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνηχπσζε ησλ δαζψλ θαη
δαζηθψλ εθηάζεσλ.
Παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο, ε κειέηε ησλ ρξήζεσλ γεο -ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζε πνιιέο
άιιεο ρψξεο- δπζρεξαίλεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ θαη ζρεηηθψλ
ζπζηεκαηηθψλ αλαιχζεσλ. ηε ρψξα καο, κέζα απφ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, εληνπίζηεθαλ
πεξηπηψζεηο δηαρξνληθψλ κειεηψλ πνπ εμέηαζαλ αιιαγέο ρξήζεσλ δαζηθήο γεο (π.ρ. Ανχθαο 2005,
Κνχηια 2007, ηάξγθα 2009). Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κνινλφηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
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αλαιχζεηο απηέο ήηαλ κεγάιεο αθξίβεηαο, αλαθέξνληαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ήηαλ δηάζπαξηεο ζην
ρψξν, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα ζπγθξνηήζνπλ κία νινθιεξσκέλε
εηθφλα γηα ηελ αιιαγή ρξήζεσλ δαζηθήο γεο ζηελ ρψξα καο.
ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη αιιαγέο
πνπ ζπλέβεζαλ δηαρξνληθά ζηηο ρξήζεηο δαζηθήο γεο ζε ηξεηο επηιερζέληεο πεξηνρέο κειέηεο,
εθαξκφδνληαο κεζφδνπο θσηνεξκελείαο θαη ρξήζε ΓΠ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο επηιέρζεθαλ κε
γλψκνλα φηη κνινλφηη παξνπζίαδαλ θνηλά γλσξίζκαηα, εληνχηνηο δηαθνξνπνηνχληαλ σο πξνο ηε
γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. Κχξηνο ζηφρνο ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ ε θάζε επί κέξνπο ηάζε αιιαγήο ηεο
ρξήζεο ηεο γεο δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ έληαζή ηεο αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε αιιά θαη ηε
ζχκπησζε άιισλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρέο έξεπλαο
Χο πεξηνρέο έξεπλαο επηιέρζεθαλ 3 πεξηνρέο, κηα νξεηλή, κηα παξαζαιάζζηα θαη κηα πεδηλή
πιεζίνλ κεγάινπ αζηηθνχ θέληξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ ε Σ.Κ. Λερφβνπ ηνπ Ννκνχ
Φιψξηλαο (νξεηλή πεξηνρή κε πςφκεηξν 840m), ε Σ.Κ. Πεπθνρσξίνπ ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο
(παξαζαιάζζηα πεξηνρή ) θαη ε Σ.Κ. Ώγίνπ ΐαζηιείνπ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (πεδηλή πεξηνρή). Οη
παξαπάλσ πεξηνρέο επεθηείλνληαλ ζην ίδην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, απηφ ηεο Μαθεδνλίαο, θαη
επηιέρηεθαλ έρνληαο σο γλψκνλα ην γεγνλφο φηη παξνπζίαδαλ παξφκνην πιεζπζκφ, κε βάζε ηελ
ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011, θαη παξφκνηα έθηαζε. Βπίζεο, έλα επηπιένλ θνηλφ γλψξηζκα ησλ
επηιερζέλησλ πεξηνρψλ είλαη φηη κέξνο ηεο έθηαζήο ηνπο θαηαιακβάλεηαη απφ πδάηηλεο εθηάζεηο πνπ
αλήθνπλ ζην δίθηπν Natura. πγθεθξηκέλα, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο θνηλφηεηαο Λερφβνπ αλήθεη
ηκήκα ηεο ιίκλεο Υεηκαδίηηδαο, ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Πεπθνρσξίνπ βξίζθεηαη ν πγξφηνπνο ιηκλνζάιαζζα ηνπ Γιαξφθαβνπ θαη ηέινο έθηαζε ηεο Σ.Κ. ηνπ Ώγίνπ ΐαζηιείνπ θαηαιακβάλεη ε
ιίκλε Κνξψλεηα.
πιινγή δεδνκέλσλ
Χο ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα γηα λα απνηππσζνχλ νη δηαρξνληθέο αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ γεο ζηηο
πεξηνρέο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νξζνθσηνράξηεο ηζηνξηθνχ (1945) θαη πξφζθαηνπ έηνπο
(2007-2008) απφ ηελ Βιιεληθή Κηεκαηνιφγην, ελψ επίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα φξηα ηεο
εθάζηνηε πεξηνρήο κειέηεο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Βιιάδαο.
Γηαδηθαζία θσηνεξκελείαο θαη δεκηνπξγία ραξηώλ ρξήζεσλ γεο
ηε ζπλέρεηα αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία θσηνεξκελείαο θαη ζεκεηαθήο ςεθηνπνίεζεο ησλ
ελνηήησλ ησλ πνιπγψλσλ ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ εθάζηνηε πεξηνρή κειέηεο ζην
πξφγξακκα ArcGIS 10.4.1. H νξηνζέηεζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ελνηήησλ ησλ πνιπγψλσλ έγηλε
κε ηελ θσηνεξκελεπηηθή κέζνδν ηεο κνλνζθνπηθήο παξαηήξεζεο ησλ νξζνθσηνραξηψλ.
Οη θαηεγνξίεο θπηνθάιπςεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε έηνπο 1945 κε ηηο αληίζηνηρεο
ελδείμεηο είλαη νη παξαθάησ:
 Α Αάζε θαη Ααζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ζηηο Ώ/Φ παιαηφηεξεο ιήςεο.
 Ώ Άιιεο κνξθήο ρξήζεο έθηαζε ζηηο Ώ/Φ παιαηφηεξεο ιήςεο.
 Υ Υνξηνιηβαδηθή ή βξαρψδεο έθηαζε ησλ εδαθίσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.998/79 ζηηο Ώ/Φ παιαηφηεξεο ιήςεο.
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά νη θαηεγνξίεο θπηνθάιπςεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ νξζνθσηνράξηε έηνπο
2007-2008 κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο είλαη νη παξαθάησ:
 Α Αάζε θαη Ααζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο ζηηο Ώ/Φ πξφζθαηεο ιήςεο.
 Ώ Άιιεο κνξθήο ρξήζεο έθηαζε ζηηο Ώ/Φ πξφζθαηεο ιήςεο.
 Υ Υνξηνιηβαδηθή ή βξαρψδεο έθηαζε ησλ εδαθίσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.998/79 ζηηο Ώ/Φ πξφζθαηεο ιήςεο.
Να ζεκεησζεί φηη ηα αλαγθαία θξηηήξηα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ εθηάζεσλ σο «Ααζηθψλ» ή
«Υνξηνιηβαδηθψλ», θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ππ‘ αξηζκφ ΠΑ 32/2016 (ΦΒΚ 46/Ώ731-03-2016)
θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο εξκελεπηηθέο
εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο
ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηα πνιχγσλα ησλ νξζνθσηνραξηψλ γηα ηα έηε 1945 (ηζηνξηθφο) θαη 20072009 (πξφζθαηνο) ζπληάρζεθαλ νη ράξηεο ζχλζεζεο ρξήζεσλ γεο (ΐνχιγαξε 2019) πξνθεηκέλνπ λα
θαηαγξαθνχλ νη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ζηηο ρξήζεηο γεο γηα ηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο. Οη θαηεγνξίεο
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θπηνθάιπςεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε ράξηε ζχλζεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο είλαη νη
αθφινπζεο:
«ΑΑ»
«ΑΏ»
«ΏΑ»
«ΏΏ»
«ΏΥ»
«ΥΏ»
«ΥΥ»

Ααζηθή έθηαζε ζηνλ ηζηνξηθφ θαη ζηνλ πξφζθαην
νξζνθσηνράξηε (Ώλέθαζελ Ααζηθέο Βθηάζεηο)
Ααζηθή έθηαζε ζηνλ ηζηνξηθφ θαη άιιεο κνξθήο ζηνλ πξφζθαην
Ααζηθέο Βθηάζεηο1
νξζνθσηνράξηε (Βθρεξζψζεηο)
Άιιεο κνξθήο έθηαζε ζηνλ ηζηνξηθφ θαη δαζηθή έθηαζε ζηνλ
πξφζθαην νξζνθσηνράξηε (Ααζψζεηο)
Άιιεο κνξθήο έθηαζε ζηνλ ηζηνξηθφ θαη ζηνλ πξφζθαην
Με δαζηθέο εθηάζεηο
νξζνθσηνράξηε (Ώλέθαζελ άιιεο κνξθήο ρξήζεηο εθηάζεηο)
Άιιεο κνξθήο έθηαζε ζηνλ ηζηνξηθφ θαη ρνξηνιηβαδηθή έθηαζε
ζηνλ πξφζθαην νξζνθσηνράξηε
Υνξηνιηβαδηθή έθηαζε ζηνλ ηζηνξηθφ θαη άιιεο κνξθήο έθηαζε
Υνξηνιηβαδηθέο Βθηάζεηο
ζηνλ πξφζθαην νξζνθσηνράξηε
Υνξηνιηβαδηθή έθηαζε ζηνλ ηζηνξηθφ θαη ρνξηνιηβαδηθή έθηαζε
ζηνλ πξφζθαην νξζνθσηνράξηε (Ώλέθαζελ Υνξηνιηβαδηθέο)

Ώπνηειέζκαηα
Οξεηλή πεξηνρή – Λέρνβν Φιώξηλαο
πσο πξνθχπηεη απφ ηελ θσηνεξκελεία ηνπ 1945 ζηελ πεξηνρή ηνπ Λερφβνπ θχξηα κνξθή ρξήζεο
γεο ήηαλ νη δαζηθέο εθηάζεηο θαηαιακβάλνληαο έθηαζε 1.252 Ha, πνπ αληηζηνηρνχζε πεξίπνπ ζην
59% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο. Οη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο (νη κε δαζηθέο) αληηζηνηρνχζαλ ζε 538 Ha,
θαιχπηνληαο ζε πνζνζηφ ην ¼ ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σα ρνξηνιίβαδα εθηείλνληαλ ζε
έθηαζε πεξίπνπ 84 Ha. Σέινο, πεξίπνπ ην 11% ηεο έθηαζεο (239 Ha) θαιχπηνληαλ απφ χδαηα, θαζψο
πξφθεηηαη γηα έλαλ παξαιίκλην νηθηζκφ.
Ώπφ ηελ θσηνεξκελεία ηνπ πξφζθαηνπ ράξηε νη δαζηθέο εθηάζεηο θαη πάιη θπξηάξρεζαλ
θαηαιακβάλνληαο κηα έθηαζε 1.498 Ha. Δ επηθάλεηα πνπ θαιχπηνληαλ απφ άιιεο κνξθήο εθηάζεηο
θαη ρνξηνιίβαδα ήηαλ 316 Ha θαη 62 Ha αληίζηνηρα. Σέινο, ηα χδαηα θάιππηαλ κηα έθηαζε 235 Ha, ε
νπνία θαη πάιη αλαινγνχζε ζην 11% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Πίλαθαο 1. πγθξηηηθή θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή (Λέρνβν Φιώξηλαο)
Table 1. Comparative distribution of land use in the mountainous area (Lehovo/Florina)
1945
Πξφζθαηνο
Αηαθνξά + Αηαθνξά + Υξήζε γεο
ζε Ha
ζε %
Ha
%
Ha
%
Όδαηα (Τ)

239,0

11,3%

235,3

11,1%

-3,7

-0,2

Άιιεο κνξθήο (Ώ)

538,1

25,5%

316,8

15,0%

-221,4

-10,5

Αάζε (Α)

1.251,9

59,3%

1.498,5

70,9%

246,6

11,6

83,73

3,9%

62,2

3,0%

-21,5

-0,9

2.112,8

100,0%

2.112,8

100,0%

Υνξηνιίβαδα (Υ)
χλνιν

1

χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηάξηηζεο Ααζηθψλ Υαξηψλ (ΦΒΚ 2373/ΐ‘/12-07-2017), εθηάζεηο
πνπ βξίζθνληαη ζε νξηαθέο θαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε κνξθή/θάιπςε ζε κηα απφ ηηο δχν ρξνληθέο αλαθνξέο
αεξνθσηνγξάθηζεο, κπνξεί λα απνδνζεί σο «ρνξηνιηβαδηθή» έθηαζε, ελψ ζηελ αληίζηνηρε άιιε είλαη
«δαζηθή», λννχληαη φηη απνηεινχλ ππνβαζκηζκέλα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζαθή ίρλε
αλζξσπνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο φπσο αξφζεηο, δελδξνθαιιηέξγεηεο, μεξνιηζηέο, αιψληα, νηθίεο θ.ά.) θαη
απνδίδνληαη σο «δαζηθέο» (ΑΑ).
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Ώπφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 1 παξαηεξείηαη κείσζε φισλ ησλ ρξήζεσλ γεο κε εμαίξεζε ηηο
δαζηθέο εθηάζεηο. πγθεθξηκέλα, νη άιιεο κνξθήο εθηάζεηο κεηψζεθαλ θαηά πνζνζηφ 10,5% πνπ
αλαινγνχζε ζε 221 Ha. Δ κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ έθηαζε ησλ πδάησλ θαη ησλ ρνξηνιίβαδσλ,
ήηαλ ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 1% θαη αληηζηνηρνχζε ζε 3,7 θαη 21,5 Ha αληίζηνηρα. Ώληηζέησο,
παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζε πνζνζηά 11,6% (246,6 Ha).
ηνλ Πίλαθα 2 θαίλεηαη ε ζχλζεζε ησλ δχν νξζνθσηνραξηψλ (1945 θαη πξφζθαηνπ) γηα ην
Λέρνβν κε ηηο ρξήζεηο γεο λα παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηφ (%) θαη ζε Ha επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο.
Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο (1.258,49 Ha),
πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 60%, θαιχπηεηαη απφ δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ
δηαηήξεζαλ δηαρξνληθά ην ραξαθηήξα ηνπο (ΑΑ). ε κηθξφηεξα πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 13%, 11%
θαη 2% είλαη νη εθηάζεηο άιιεο κνξθήο (ΏΏ), νη θαιππηφκελεο απφ χδαηα (Τ) θαη νη ρνξηνιηβαδηθέο
εθηάζεηο (ΥΥ) αληίζηνηρα, νη νπνίεο δηαρξνληθά δελ παξνπζίαζαλ κεηαβνιέο ρξήζεο. Ώληηζέησο, νη
εθηάζεηο πνπ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή αληηζηνηρνχλ ζε έθηαζε 307 Ha θαη ζε πνζνζηφ 14,5%, θαη
αλαθέξνληαη ην 0,8% ζε εγθαηαιειεηκκέλεο εθηάζεηο (ΏΥ), ην 12% ζε δαζσκέλνπο αγξνχο (ΏΑ), ην
1,5% ζε εθρεξζσκέλεο δαζηθέο εθηάζεηο (ΑΏ) θαη ηέινο ην 0,5% ζε εθρεξζσκέλεο ρνξηνιηβαδηθέο
εθηάζεηο (ΥΏ).
Πίλαθαο 2. Μνξθέο ρξήζεο γεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ζύλζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ (1945) θαη ηνπ πξόζθαηνπ (2007)
νξζνθσηνράξηε γηα ηελ νξεηλή πεξηνρή (Λέρνβν Φιώξηλαο)
Table 2. Forms of land use that resulted from the composition of the historical (1945) and the recent (2007)
orthophotomap for the mountainous area (Lehovo/Florina)
ΒΚΣΏΔ
ΥΏΡΏΚΣΔΡΏ

Ha

ΠΟΟΣΟ

Τ

235,30

11,1%

ΏΏ

275,97

13,1%

ΑΑ

1.258,49

59,6%

ΥΥ

36,34

1,7%

ΤΝΟΛΟ (Ώ)

1.806,10

85,5%

ΏΑ

249,34

11,8%

ΏΥ

16,54

0,8%

ΑΏ

30,23

1,4%

ΥΏ

10,58

0,5%

ΤΝΟΛΟ (ΐ)
ΤΝΟΛΟ (Ώ + ΐ)

306,69

14,5%

2.112,79

100,0%

Ίδηα κνξθή ρξήζεο γεο ζηνλ ηζηνξηθφ (1945)
θαη ζηνλ πξφζθαην

Ώιιαγή κνξθήο ρξήζεο γεο

Παξαζαιάζζηα πεξηνρή – Πεπθνρώξη Υαιθηδηθήο
Ώπφ ηελ ζχγθξηζε ηεο θσηνεξκελείαο κεηαμχ ηνπ νξζνθσηνράξηε ηνπ 1945 θαη ηνπ πξφζθαηνπ
γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πεπθνρσξίνπ πξνέθπςε ν Πίλαθαο 3. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ θσηνεξκελεία
ηνπ 1945 ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεπθνρσξίνπ θπξίαξρεο κνξθέο ρξήζεο γεο ήηαλ νη άιιεο κνξθήο
εθηάζεηο θαη νη δαζηθέο θαηαιακβάλνληαο επηθάλεηεο 1.061 Ha (53,3%) θαη 900 Ha (45,2%)
αληίζηνηρα. Πνιχ κηθξή επηθάλεηα αληηζέησο, κηθξφηεξε ηνπ 1%, θαηαιάκβαλαλ νη ρνξηνιηβαδηθέο
εθηάζεηο (12,9 Ha ήηνη 0,6% επί ηνπ ζπλφινπ) θαη νη εθηάζεηο θαιππηφκελεο κε χδαηα (17,2 Ha ήηνη
0,9% επί ηνπ ζπλφινπ).
Ώπφ ηελ θσηνεξκελεία ηνπ πξφζθαηνπ νξζνθσηνράξηε θαη πάιη θπξηάξρεζαλ νη άιιεο κνξθήο
εθηάζεηο θαη νη δαζηθέο θαηαιακβάλνληαο πνζνζηά 52,4% θαη 46,1% επί ηνπ ζπλφινπ (1.028 Ha θαη
905 Ha αληίζηνηρα). Σέινο, νη ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο θάιππηαλ επηθάλεηα 29,2 Ha, πνπ
αληηζηνηρνχζε ζε πνζνζηφ 1,5%.
Ώπφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 3 παξαηεξείηαη φηη φιεο νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε ρξήζε γεο
απφ ηνπο νξζνθσηνράξηεο ησλ εηψλ 1945 θαη ηνπ πξφζθαηνπ ζε θάζε θαηεγνξία δελ μεπεξλνχζε ην
πνζνζηφ ηνπ 1%. Ώπφ ηελ κηα κεξηά κηα κηθξή κείσζε πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 33 Ha είραλ νη άιιεο
κνξθήο εθηάζεηο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά νη δαζηθέο θαη νη ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο απμήζεθαλ ζε
πνζνζηά 0,9% θαη 0,8%, ήηνη 5,7 Ha θαη 16,3 Ha αληίζηνηρα. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε
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απνπζία έθηαζεο θαιππηφκελεο απφ χδαηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε άιινηε ιίκλε πνπ
θαηακεηξήζεθε ην 1945, κεηαηξάπεθε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζε ιηκλνζάιαζζα, κηαο θαη ζε έλα
ζεκείν ηεο «ζπλδέζεθε» κε ηε ζάιαζζα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππνινγίζηεθε θαηά ηελ θσηνεξκελεία
ηνπ πξφζθαηνπ νξζνθσηνράξηε.
Πίλαθαο 3. πγθξηηηθή θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο γηα ηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή (Πεπθνρψξη Υαιθηδηθήο)
Table 3. Comparative distribution of land use in the seaside area (PefkoChori/Halkidiki)
1945
Πξφζθαηνο
Αηαθνξά + Αηαθνξά + Υξήζε γεο
ζε Ha
ζε %
Ha
%
Ha
%
Όδαηα (Τ)

17,2

0,9%

-

0,0%

-17,2

-0,9%

Άιιεο κνξθήο (Ώ)

1.061,0

53,3%

1.028,2

52,4%

-32,9

-0,9%

Αάζε (Α)

899,6

45,2%

905,3

46,1%

5,7

0,9%

0,6%

29,2

1,5%

16,3

0,8%

100,0%

1.962,6

100,0%

-28,1

Υνξηνιίβαδα (Υ)

12,9
1.990,7

χλνιν

ηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη ε ζχλζεζε ησλ δχν νξζνθσηνραξηψλ (1945 θαη πξφζθαηνπ) γηα ην
Πεπθνρψξη κε ηηο ρξήζεηο γεο λα παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηφ (%) θαη ζε Ha επί ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο. Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο, πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηά 45% θαη 38% θαηαιακβάλνπλ νη θαηεμνρήλ άιιεο κνξθήο (ΏΏ) θαη νη
δαζηθέο εθηάζεηο (ΑΑ) αληίζηνηρα. Οη θαηεμνρήλ ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο (ΥΥ), θαηαιακβάλνπλ
έθηαζε 8,38 Ha επί ηνπ ζπλφινπ. ε φηη αθφξα ηηο θαηεγνξίεο πνπ ππνδειψλνπλ κεηαβνιή ζηηο
ρξήζεηο γεο αλάκεζα ζηηο δχν ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο (1945 θαη
2008) θπξηάξρεζαλ νη δαζψζεηο (ΏΑ) κε πνζνζηφ 8,22%, έπνληαη νη εθρεξζσκέλεο δαζηθέο εθηάζεηο
(ΑΏ) κε πνζνζηφ 7,5% θαη ηέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,8% ηνπ ζπλφινπ θαηέιαβαλ νη
εγθαηαιειεηκκέλεο εθηάζεηο (ΏΥ). πλνιηθά, νη εθηάζεηο πνπ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή ζηε ρξήζε γεο
αληηζηνηρνχλ ζε έθηαζε 324 Ha θαη ζε πνζνζηφ 16,5% επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο.
Πίλαθαο 4. Μνξθέο ρξήζεο γεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ζύλζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ (1945) θαη ηνπ πξόζθαηνπ (2008)
νξζνθσηνράξηε γηα ηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή (Πεπθνρώξη Υαιθηδηθήο)
Table 4. Forms of land use that resulted from the composition of the historical (1945) and the recent (2008)
orthophotomap for the seaside area (PefkoChori/Halkidiki)
ΒΚΣΏΔ
ΥΏΡΏΚΣΔΡΏ
Ha
ΠΟΟΣΟ
Τ

-

0,00%

ΏΏ

881,46

44,91%

ΑΑ

749,09

38,17%

ΥΥ

8,38

0,43%

ΤΝΟΛΟ (Ώ)

1.638,93

83,51%

ΏΑ

161,32

8,22%

ΏΥ

15,68

0,80%

ΑΏ

146,62

7,47%

ΥΏ

-

0,00%

ΤΝΟΛΟ (ΐ)
ΤΝΟΛΟ (Ώ + ΐ)

323,63

16,49%

1.962,56

100,0%

Ίδηα κνξθή ρξήζεο γεο ζηνλ ηζηνξηθφ (1945)
θαη ζηνλ πξφζθαην

Ώιιαγή κνξθήο ρξήζεο γεο

Πεδηλή πεξηνρή – Άγηνο Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθεο
Ώπφ ηελ ζχγθξηζε ηεο θσηνεξκελείαο κεηαμχ ηνπ νξζνθσηνράξηε ηνπ 1945 θαη ηνπ πξφζθαηνπ
γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ ΐαζηιείνπ πξνέθπςε ν Πίλαθαο 5. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ θσηνεξκελεία
ηνπ 1945 ζηελ πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ ΐαζηιείνπ θχξηα κνξθή ρξήζεο γεο ήηαλ ε άιιεο κνξθήο εθηάζεηο
(κε δαζηθέο), θαηαιακβάλνληαο έθηαζε 1.023 Ha, πνπ αλαινγνχζε ζε πνζνζηφ 37% ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο. Οη δαζηθέο εθηάζεηο αληηζηνηρνχζαλ ζε 810 Ha, θαηαιακβάλνληαο θαη απηέο πςειφ
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πνζνζηφ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο (29%), ελψ νη ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο εθηείλνληαλ ζε έθηαζε πεξίπνπ
11 Ha. Σέινο πεξίπνπ ην 1/3 ηεο έθηαζεο (931 Ha) θαιχπηνληαλ απφ χδαηα, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ
παξαιίκλην νηθηζκφ.
Ώπφ ηελ θσηνεξκελεία ηνπ πξφζθαηνπ ράξηε ε άιιεο κνξθήο εθηάζεηο θαη πάιη θπξηάξρεζαλ
θαηαιακβάλνληαο κηα έθηαζε 1.233 Ha, πνπ αληηζηνηρνχζε ζε πνζνζηφ 44% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο.
Δ επηθάλεηα πνπ θαιχπηνληαλ απφ χδαηα θαη δαζηθέο εθηάζεηο ήηαλ 695 Ha θαη 624 Ha αληίζηνηρα
(25% θαη 22,5% αληίζηνηρα), ελψ κηθξφηεξε έθηαζε θαηαιάκβαλαλ νη ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο κε
224 Ha.
Ώπφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 5 παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ δάζνπο θαηά πνζνζηφ 6,7% (185,6 Ha),
κε παξάιιειε κείσζε ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεηαη κε χδαηα θαηά 8,5% (236,9 Ha). Ώληηζέησο,
παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο άιιεο κνξθήο ρξήζεο γεο θαη ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ ζε πνζνζηά
7,5% (209,4 Ha) θαη 7,7% (213,1 Ha) αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 5. πγθξηηηθή θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο γηα ηελ πεδηλή πεξηνρή (Άγηνο Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθεο)
Table 5. Comparative distribution of land use in the plain area (Agios Vasilios/Thessaloniki))
Πξφζθαηνο

1945
Ha

%

Ha

%

Αηαθνξά + ζε Ha

Αηαθνξά + ζε %

Άιιεο κνξθήο (Ώ)

931,5
1.023,6

33,5
36,9

694,6
1.233,0

25,0
44,4

-236,9
209,4

-8,5
7,5

Αάζε (Α)

809,9

29,2

624,3

22,5

-185,6

-6,7

213,1

7,7

Υξήζε γεο
Όδαηα (Τ)

Υνξηνιίβαδα (Υ)
χλνιν

11,3

0,4

224,3

8,1

2.776,2

100,0

2.776,2

100,0

ηνλ Πίλαθα 6 θαίλεηαη ε ζχλζεζε ησλ δχν νξζνθσηνραξηψλ (1945 θαη πξφζθαηνπ) γηα ηνλ Άγην
ΐαζίιεην κε ηηο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο λα παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηφ (%) θαη ζε Ha επί ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο. Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη θαηά πξνζέγγηζε ην 25% ηεο
πεξηνρήο θαιχπηεηαη απφ χδαηα, ην 35,7% απφ ηηο αλέθαζελ άιιεο κνξθήο εθηάζεηο (ΏΏ), ην 20,9%
απφ ηηο αλέθαζελ δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηα δάζε (ΑΑ), ην 0,05% απφ ηηο αλέθαζελ ρνξηνιηβαδηθέο
εθηάζεηο (ΥΥ), ην 8% απφ ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο εθηάζεηο (ΏΥ), ην 1,6% απφ δαζσκέλνπο αγξνχο
(ΏΑ), ην 8,3% απφ εθρεξζσκέλεο δαζηθέο εθηάζεηο (ΑΏ) θαη ηέινο ην 0,35% απφ εθρεξζσκέλεο
ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο (ΥΏ). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε πεξηνρή ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο πεξίπνπ
ηνπ 82% θξάηεζε ηελ εμ αλέθαζελ κνξθή ρξήζεο γεο, ελψ ζε πνζνζηφ 18% έρνπλ εθδεισζεί αιιαγέο
δηαρξνληθά, κε θπξίαξρεο ηηο εθρεξζψζεηο θαη ηελ κεηαηξνπή άιιεο κνξθήο εθηάζεηο ζε
ρνξηνιηβαδηθέο.
Πίλαθαο 6. Μνξθέο ρξήζεο γεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ζύλζεζε ηνπ ηζηνξηθνύ (1945) θαη ηνπ πξόζθαηνπ (2007)
νξζνθσηνράξηε γηα ηελ πεδηλή πεξηνρή (Άγηνο Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθεο)
Table 6. Forms of land use that resulted from the composition of the historical (1945) and the recent (2007)
orthophotomap for plain area (Agios Vasilios/Thessaloniki))
ΒΚΣΏΔ
Ha
ΠΟΟΣΟ
ΥΏΡΏΚΣΔΡΏ
694,63
25,02%
Τ
992,60
35,75%
ΏΏ
Ίδηα κνξθή ρξήζεο γεο ζηνλ ηζηνξηθφ (1945)
579,35
20,87%
ΑΑ
θαη ζηνλ πξφζθαην
1,42
0,05%
ΥΥ
2.268,00
81,70%
ΤΝΟΛΟ (Ώ)
45,09
1,62%
ΏΑ
222,72
8,02%
ΏΥ
230,76
8,31%
Ώιιαγή κνξθήο ρξήζεο γεο
ΑΏ
9,60
0,35%
ΥΏ
508,17
18,30%
ΤΝΟΛΟ (ΐ)
ΤΝΟΛΟ (Ώ + ΐ)

2.776,17

100,0%
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πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
πσο απνδεηθλχεηαη δηαρξνληθά, νη ρξήζεηο γεο δηακνξθψλνληαη ππφ ην βάξνο ησλ πηέζεσλ ησλ
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ αλαγθψλ θάζε επνρήο θαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε θάζε
πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη:
 ηελ νξεηλή πεξηνρή (Σ.Κ. Λερφβνπ Φιψξηλαο) απνηππψζεθε κε ζαθήλεηα ε πχθλσζε θαη
επέθηαζε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ (ΑΑ) ζε βάξνο ησλ άιιεο κνξθήο εθηάζεσλ
(ΏΏ). Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ θαίλεηαη λα έπαημε ε αζηηθνπνίεζε θαη ν καξαζκφο ηνπ
παξαδαζφβηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ε βαζκηαία εγθαηάιεηςε ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο νξεηλήο
γεσξγίαο θαη ησλ δαζηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη
γεληθφηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Δπείξνπ, φπνπ ήηαλ θαη ην ζέαηξν ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ, πνιιέο δαζσκέλεο εθηάζεηο είραλ θαηαζηξαθεί γηα ηελ εμαζθάιηζε μχινπ
πξνο ζέξκαλζε, κε ηαπηφρξνλε θαη παξακέλνπζα, γηα θάπνηεο δεθαεηίεο ζηε ζπλέρεηα, ηελ
άζθεζε εληαηηθήο βνζθήο. Μεγάιεο εθηάζεηο κε έθδειεο απηέο ηηο επεκβάζεηο επαλέξρνληαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ αξρηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ
ην πςειφ πνζνζηφ δαζψζεσλ (ΏΑ) πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ώπφ ηελ άιιε
κεξηά, νη εθρεξζσκέλεο εθηάζεηο, αλ θαη θαηαιακβάλνπλ κηθξή έθηαζε, είλαη δηαζθνξπηζκέλεο
κέζα ζηελ Σ.Κ. θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, επί ην πιείζηνλ, σο επέθηαζε ηεο γεσξγηθήο γεο.
 ηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή (Σ.Κ. Πεπθνρσξίνπ Υαιθηδηθήο) νη αλέθαζελ άιιεο κνξθήο
εθηάζεηο (ΏΏ) είλαη απηέο πνπ θπξηάξρεζαλ θαη εληνπίζηεθαλ θπξίσο ζην παξάθηην θνκκάηη ηνπ
νηθηζκνχ. ΐέβαηα είλαη εκθαλέο φηη ν ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο ηφζν ηνπξηζηηθφο, φζν θαη
παξαζεξηζηηθφο ραξαθηήξαο πνπ απέθηεζε ε πεξηνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδήγεζε δηαρξνληθά
ζηελ νηθνπεδνπνίεζε θαη δφκεζε κεγάισλ εθηάζεσλ γεσξγηθήο γεο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά νη
αλέθαζελ δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηα δάζε (ΑΑ) θαηαιακβάλνπλ θαη απηέο ζεκαληηθή έθηαζε ζηελ
πεξηνρή κειέηεο, θαη θάλεθε λα εθηείλνληαη πξνο ηελ ελδνρψξα. Σέινο, ηα θαηλφκελα
εθρεξζψζεσλ (ΑΏ) απφ ηελ κηα θαη δαζψζεσλ (ΏΑ) απφ ηελ άιιε εθηάζεσλ ζην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ, είλαη έθδεια ζηελ πεξηνρή, θαη ζρεδφλ ηζνδχλακα ζε έθηαζε, θαη πηζαλφηαηα απηφο είλαη
θαη ν ιφγνο πνπ δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο δηαρξνληθά ζηηο θαηεγνξίεο
θπηνθάιπςεο ηεο πεξηνρήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαζψζεσλ εκθαλίδεηαη γχξσ απφ ηνλ
πγξφηνπν - ιηκλνζάιαζζα ηνπ Γιαξφθαβνπ, θπξίσο γηαηί ε πεξηνρή βξίζθεηαη θάησ απφ εηδηθφ
θαζεζηψο πξνζηαζίαο, κε απνηέιεζκα ε γχξσ έθηαζή ηεο λα παξακέλεη αδφκεηε θαη
αλεθκεηάιιεπηε. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθρεξζψζεσλ εκθαλίδνληαη γχξσ
απφ ηνλ νηθηζκφ θαη παξαηεξήζεθε γηα ιφγνπο θπξίσο επέθηαζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ.
 ηελ πεδηλή πεξηνρή πιεζίνλ ζην αζηηθφ θέληξν (Σ.Κ. Ώγίνπ ΐαζηιείνπ Θεζζαινλίθεο)
επλνήζεθε ε εληαηηθή επέθηαζε ησλ άιιεο κνξθήο εθηάζεσλ (ΏΏ), ελψ παξαηεξήζεθε
ζεκαληηθή απψιεηα ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ (ΑΑ). Δ κείσζε ησλ εθηάζεσλ
δαζηθήο θάιπςεο ήηαλ απνηέιεζκα θπξίσο ησλ αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ πνπ αζθήζεθαλ ζηελ
πεξηνρή γηα αχμεζε θαηά θχξην ιφγν ηεο γεσξγηθήο γεο. ηελ ελ ιφγσ Σ.Κ. κειέηεο δελ
παξαηεξήζεθε δηαρξνληθά δφκεζε θαη ζεκαληηθή επέθηαζε ησλ νηθηζηηθψλ εθηάζεσλ.
Ώλακθηζβήηεηα, ε ραξαθηεξηζηηθφηεξε αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ πεξηνρή είλαη ε δηαρξνληθή
ππνβάζκηζε πνπ έρεη ππνζηεί ε ιίκλε Κνξψλεηα, πνπ θαηαιακβάλεη ζεκαληηθή έθηαζε ηεο
πεξηνρήο έξεπλάο καο. Δ ιίκλε ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη έληνλα πξνβιήκαηα
απνμήξαλζεο, θαζψο ε ξίςε βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ απνβιήησλ, νη πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο
θαη ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ησλ γεσηξήζεσλ ππνβάζκηζαλ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πδάησλ.
Ώπηή ε ζεκαληηθφηαηε κείσζε ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηφπηζε ηεο
παξφρζηαο πδάηηλεο δψλεο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο θαη ηελ απνθάιπςε παξφρζησλ εθηάζεσλ. Οη
εθηάζεηο απηέο έρνπλ κεηαηξαπεί θαηά θχξην ιφγν ζε ιηβαδηθέο εθηάζεηο, γηα απηφ θαη
δηθαηνινγείηαη ην πςειφ πνζνζηφ ηεο θαηεγνξίαο ρξήζεο γεο ΏΥ ζηνλ πξφζθαην
νξζνθσηνράξηε. Οη εθρεξζψζεηο (ΑΏ) θαηαιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 8% ηεο
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, θαη γηα αθφκα κηα θνξά δηαθαίλεηαη ζηελ πεξηνρή ε επίδξαζε ηνπ
αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
Φάλεθε ινηπφλ απφ φια ηα παξαπάλσ, φηη νη πεξηνρέο κειέηεο, κνινλφηη παξνπζίαδαλ θάπνηα
θνηλά γλσξίζκαηα, εκθάληζαλ ραξαθηεξηζηηθέο δηαρξνληθέο αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ γεο, θαη ε θαζεκηά
παξνπζίαζε ηελ δηθηά ηεο ηζηνξία αλάπηπμεο ή εγθαηάιεηςεο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ώμίδεη λα
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ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ίζσο πην
νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηελ αιιαγή ρξήζεσλ δαζηθήο γεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Βιιαδηθφ
ρψξν απφ ηελ WWF Βιιάο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα κέζσ ελφο
πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Σν κέιινλ ησλ Ααζψλ». ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ε νπνία επεθηάζεθε ζε
ρσξηθφ επίπεδν λνκνχ θαη γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο, απνηππψζεθαλ νη θαιχςεηο γεο θαη
ραξηνγξαθήζεθαλ νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ζηελ ρψξα καο (1987 2007)2. Καη ζε απηή ηελ έξεπλα, νκνίσο κε ηελ δηθή καο, ζηα νξεηλά παξαηεξήζεθε επέθηαζε ησλ
δαζψλ, ελψ απφ ηελ άιιε, ζηα πεδηλά παξαηεξήζεθε απψιεηα δαζψλ ιφγσ απμεκέλσλ πηέζεσλ γηα
κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπο.
Ώλακθηζβήηεηα, ε ρξήζε ΓΠ αιιά θαη νη κέζνδνη ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο απνηέιεζαλ
ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηηο ρξήζεηο γεο.
Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θαηάξηηζε δαζηθψλ ραξηψλ θαη ε νινθιήξσζε ηνπ
Κηεκαηνινγίνπ, πνπ βξίζθνληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζε εθθξεκφηεηα ζηελ ρψξα καο, ζα
απνηειέζνπλ δχν επίζεο ζεκαληηθά εξγαιεία, αθελφο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο δαζηθήο
γεο θαη αθεηέξνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξάλνκσλ αιιαγψλ ζηηο θαιχςεηο θαη ηηο ρξήζεηο γεο.
Abstact
The objective of this research was to identify the changes that occurred over time in forest land-use in
three study areas. These areas were chosen on the basis that, although they had common traits, they
were differentiated in terms of their geographical location, as the first was a mountainous, the second a
seaside and the third a plain area. Geographic Information Systems (G.I.S) have been used to achieve
correct photointerpretation techniques that were deployed at detecting land-use changes in the areas
between 1945 and 2007-2009. Overall, it has appeared from the present study that land uses have
changed over time under the pressure of human activities, needs of each era and according to the
geographical location of each region.
ΐηβιηνγξαθία
Ώξβαλίηεο, Ώ.Λ., 2000. Κηεκαηνιφγην. Βθδφζεηο Γήηε. Θεζζαινλίθε.
ΐνχιγαξε, Ο., 2019. Αηαρξνληθφο έιεγρνο αιιαγψλ ρξήζεσλ δαζηθήο γεο κε ρξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (G.I.S). Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, Αηαηκεκαηηθφ
πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Κηεκαηνιφγην: λνκηθέο ηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο
δηαζηάζεηο», Ώ.Π.Θ.
Ανχθαο, Κ.Γ., 2005. Σνπνγξαθία κε GPS. Τπφ δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ Βπηζηεκνληθνχ
πλεδξίνπ πνπ δηνξγάλσζε ην Βξγαζηήξην Μεραληθψλ Βπηζηεκψλ θαη Σνπνγξαθίαο, Ώ.Π.Θ. Νέεο
ηερλνινγίεο ζηελ ηνπνγξαθία – θηεκαηνιφγην, 10 Μαξηίνπ 2005, Θεζζαινλίθε.
Κνχηια, Ώ., 2007. Αηαρξνληθφο έιεγρνο αιιαγψλ ρξήζεσλ δαζηθήο γεο» (ην παξάδεηγκα ηνπ
δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο Γαιάηηζηαο, Ννκνχ Υαιθηδηθήο). Αηπισκαηηθή εξγαζία. Σνκέαο
Ααζνηερληθψλ θαη πδξνλνκηθψλ έξγσλ. ρνιή Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Ώ.Π.Θ.
ηάξγθα, Μ., 2009. Ώλάιπζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ ρξήζεσλ γεο ηνπ δήκνπ Ώζθηνχ κε ηε
ρξήζε γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (G.I.S). Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή. Σνκέαο
Ληβαδνπνλίαο θαη Άγξηαο Παλίδαο - Ερζπνπνλίαο γιπθέσλ πδάησλ. ρνιή Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο Ώ.Π.Θ.

2

http://www.wwf.gr/forests/pdfs/atlas/ATLAs_WWF_BOOK_11.2012_WEB%20%5BWRITERs%5D.pdf

59

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ώλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ

Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΏΡΥΧΝ ΣΔ ΦΤΕΚΔ ΑΏΟΠΟΝΕΏ
ΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΑΡΤΟΑΏΔ
Γξεγνξηάδεο, Νηθόιανο1; πύξνγινπ, Γαβξηήι2; Υαζηιίδεο, Παύινο3; Παπαδόπνπινο,
Εάθσβνο4; Κύξνπ, Γεώξγηνο5; έμηνπ, Πεξζεθόλε6; Γξεγνξηάδεο, άββαο7; παλόο, Εσάλλεο8
Σαθη. Ααζνιφγνο-Βξεπλεηήο ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ/ΕΑΒ Θεζ/λίθεο, grig_nick@fri.gr
Ααζνιφγνο-Βξεπλεηήο ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ/ΕΑΒ Θεζ/λίθεο, spyroglou@fri.gr
3
Ααζνιφγνο Ααζαξρείν Βδέζζεο, Έδεζζα, hasp68@das_ede@damt.gov.gr
4
Ααζνιφγνο Α/λζεο Ααζψλ Υαιθηδηθήο, iakwvopap@gmail.com
5
Ααζνιφγνο Ααζαξρείν Ώξλαίαο, kyrosg@damt.gov.gr,
6
Ααζνιφγνο Α/λζεο Ααζψλ Πέιιαο, psekstou@damt.gov.gr
7
Ααζνιφγνο Παπαληθνιάνπ 2, 55534, Θεζζαινλίθε, grigoriadisavvas@gmail.com,
8
Ααζνιφγνο-Βξεπλεηήο ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ/ΕΑΒ Θεζ/λίθεο, ispanos@fri.gr
1
2

Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθνληαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο
Φπζηθήο Ααζνπνλίαο ζε δξπνδάζε ηα νπνία είηε βξίζθνληαη ππφ αλαγσγή είηε νινθιήξσζαλ ην
ζηάδην ηεο αλαγσγήο θαη εηζέξρνληαη ζην ζηάδην ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ζηε βφξεηα Βιιάδα. Σα
δξπνδάζε απνηεινχλ ην πην εθηεηακέλν δαζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη ζπληζηνχλ δηαρξνληθά
ζεκαληηθή νηθνινγηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή παξάκεηξν. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε ειιεληθή
πνιηηεία, εδψ θαη κηζφ αηψλα, έζεζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ δξπνδαζψλ ηεο ππφ αλαγσγή. ην
παξαπάλσ δηάζηεκα ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία
ζηε δαζηθή δηαρείξηζε ψζεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγσγήο ησλ δξπνδαζψλ ηεο
ρψξαο. Δ παξνχζα έξεπλα απνηειεί ηαπηφρξνλα πξφηαζε δηαρείξηζεο δπν επηδεηθηηθψλ δξπνδαζψλ,
έλα ππφ αλαγσγή,θαη έλα δεχηεξν ζε αλαγέλλεζε, ζην πλεχκα ηεο Φπζηθήο Ααζνπνλίαο. ηε βάζε
ηεο δηαίξεζεο ησλ ππνηκεκάησλ ηνπ δάζνπο ζε «ζπζηάδεο» πξνηείλνληαη δαζνθνκηθν-δηαρεηξηζηθά
κέηξα ηα νπνία ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα πςειά δξπνδάζε κε θαιχηεξα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
(δηαρεηξηζηηθή θαη δαζνθνκηθή κνξθή, δνκή θ.ά.).
Λέμεηο θιεηδηά: Γξπνδάζε, αλαγσγή,
θνηλσληθννηθνλνκηθή παξάκεηξνο.

αλαγέλλεζε,

Φπζηθή

δαζνπνλία,

νηθνινγηθή

θαη

Βηζαγσγή
Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ησλ θπζηθψλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ
πιαλήηε θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηεο ρψξαο καο θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ
αθφκε θαη ζήκεξα, απνηεινχλ ρψξν αλάπηπμεο πνιιαπιψλ, ζπρλά «αληηηηζέκελσλ» κεηαμχ ηνπο
δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ.
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ην πνιπιεηηνπξγηθφ δάζνο θαη ε «δαζνπνλία ησλ πνιιαπιψλ ζθνπψλ»
δηαδέρεηαη ηελ παξσρεκέλε αληίιεςε ηεο «μπινπνλίαο» θαη λέεο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηίζεληαη
ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ.
Σα δάζε ζηε ρψξα καο επηηεινχλ αιιειέλδεηεο ιεηηνπξγίεο – θνηλσληθέο (αλαςπρή,
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε), νηθνλνκηθέο (πξσηνγελήο παξαγσγή, δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο) θαη
πεξηβαιινληηθέο (πξνζηαζία εδάθνπο-λεξνχ-αηκφζθαηξαο, θχθινο ηνπ λεξνχ, ελδηαηηήκαηα,
βηνπνηθηιφηεηα, ξπζκηζηηθφο ξφινο ζην θιίκα κε ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ «επεξρφκελε» θιηκαηηθή
αιιαγή) θαζηζηψληαο πεξίπινθε θαη ζπλδπαζηηθή ηε δηαρείξηζή ηνπο.
Σα δάζε, σο αλνηθηά νηθνζπζηήκαηα, δέρνληαη ζπλερείο επηδξάζεηο απφ ηνλ άλζξσπν θαη θαηά
ζπλέπεηα επεκβάζεηο πνπ ηα ππνβαζκίδνπλ. Σα εδάθε ηεο Βιιάδαο εμαηηίαο ηεο νξπθηνινγηθήο
ζχζηαζήο ηνπο, ηνπ θπξηαξρνχληνο νξεηλνχ αλάγιπθνπ, φπνπ πάλσ απφ ην 50% ηεο έθηαζεο έρεη
θιίζεηο πάλσ απφ 10%, θαη ηνπ επηθξαηνχληνο κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ξαγδαηφηεηα βξνρνπηψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε, εδψ θαη αηψλεο, αλζξσπνγελψλ
παξεκβάζεσλ ζηνλ δαζηθφ ρψξν πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
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έθηαζεο ησλ θπζηθψλ δαζψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ θαηλφκελα έληνλεο δηάβξσζεο. Βίλαη γλσζηφ φηη
κεγάιν κέξνο ησλ εδαθψλ ηεο ρψξαο καο, ηεο ηάμεο ηνπ 30-35% (Β.Β..Α.Β. 2001), απεηιείηαη
ζνβαξά απφ ππνβάζκηζε ιφγσ έληνλεο δηάβξσζεο ελψ θαηά πεξηνρέο ζνβαξφο είλαη θαη ν θίλδπλνο
εξεκνπνίεζεο.
Δ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ δαζψλ κε έκθαζε ζηελ αεηθνξηθή ηνπο δηαρείξηζε απνηειεί
απφ παιηά κηα πξφθιεζε κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ (π.ρ. ηελ ελίζρπζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο), ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ νηθνλνκία, ηελ απαζρφιεζε θαη ην
πεξηβάιινλ (Μειέηε ηξαηεγηθήο 1986-2010). Βηδηθφηεξα ηα δξπνδάζε ηεο ρψξαο – ηα πην
εθηεηακέλα κε κεγάιε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζεκαζία -θαη ε δηαρείξηζή ηνπο, δειαδή ε νινθιήξσζε
ησλ αλαγσγψλ θαη ε θπζηθή ηνπο αλαγέλλεζε απφ ζπέξκαηα, , απνηεινχλ κηα πξφθιεζε γηα ηελ
Βιιεληθή Ααζνπνλία. Ώπηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα απφ ηελ άζθεζε κηαο αεηθφξνπ θαη
πνιπιεηηνπξγηθήο Ααζνπνλίαο ζηε βάζε πάληνηε ηνπ γλσζηνχ ηξίπηπρνπ (ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο):
θνηλσλία-νηθνλνκία-πεξηβάιινλ (Γάγθαο 2013).
Ώζθαιψο πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα δξπνδάζε ηεο ρψξαο κεηά απφ ηε δηαρξνληθή πίεζε πνπ
δέρζεθαλ κέζσ ηεο πξεκλνθπνχο δηαρείξηζεο (απνςηισηηθέο πινηνκίεο) κε κηθξνχο πεξίηξνπνπο
ρξφλνπο. Δ εδψ θαη κηζφ αηψλα επηρεηξνχκελε, ζε κεγάιν πνζνζηφ ηεο έθηαζήο ηνπο, αλαγσγή ηνπο,
απνηειεί νξζή δαζηθή πξαθηηθή ε νπνία σζηφζν ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο απφςεηο ηεο
δαζηθήο επηζηήκεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Φπζηθή Ααζνπνλία έξρεηαη αξσγφο θαη ζπκπιεξψλεη ηε
κέρξη ηψξα δαζηθή πξαθηηθή ησλ αλαγσγψλ, δίλνληαο απαληήζεηο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο:
 Πεξηγξαθή-απνγξαθή ηνπ δάζνπο ζηε βάζε ηεο ζπζηαδηθήο πξνζέγγηζεο, σο βαζηθή πξνυπφζεζε
γηα κηα νηθνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο.
 Ώιιαγή ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη δαζνθνκηθήο κνξθήο απφ πξεκλνθπέο ζε ζπεξκνθπέο θαη απφ
νκήιηθν ζε ππνθεπεπηφ.
 ΐειηίσζε ηεο δνκήο ηνπ δάζνπο κέζσ παξεκβάζεσλ ζηε ζχλζεζε ησλ εηδψλ, ζηελ θαηεχζπλζε
ηεο επλφεζεο ηεο κίμεο, ζηελ επλφεζε νξφθσζεο θιπ.
 Ααζνθνκηθά κέηξα θαη ππνινγηζκφο φγθνπ θαξπψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ θάζε
πεξίπησζε δει. ζπζηαδηθφ ηχπν θαη ζηάδην εμέιημεο (ειηθία) ηνπ δξπνδάζνπο.
Βίλαη επξέσο γλσζηφ φηη γηα πνιιά ρξφληα ηα δάζε ζηελ Βπξψπε, ηδηαίηεξα ηα ηδησηηθά,
δηαρεηξίδνληαλ κε απνςηισηηθέο πινηνκίεο θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θσλνθφξσλ θαη δε ηεο
εξπζξειάηεο ζε βάξνο ησλ πιαηπθχιισλ ( citation). Ώπηφ νδήγεζε ζε κνλνθαιιηέξγεηεο, ηε κείσζε
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη γεληθφηεξα ζε πξνβιήκαηα πγείαο ησλ δαζψλ. Έηζη πξνέθπςαλ νξγαλψζεηο
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε θπζηθή δαζνπνλία φπσο ε ProSilva. Δ ProSilva εληζρχεη εθείλεο ηηο
ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο νη νπνίεο βειηηζηνπνηνχλ ηε δηαηήξεζε, ζπληήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη αεηθνξηθέο θαη θεξδνθφξεο νη νηθνινγηθέο
θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δ γεληθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη
εκπνξεχζηκνπο θαη κε εκπνξεχζηκνπο ζηφρνπο ιακβάλνληαο ππφςε φιν ην νηθνζχζηεκα. Οη γεληθνί
ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο Φπζηθήο Ααζνπνλίαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο (Haufe θαη
Pommerening 2008, PROSILVA 2012), είλαη ε δεκηνπξγία αλνκήιηθσλ, κηθηψλ δαζψλ κε
πνιπεπίπεδε δνκή, φπνπ ζπλδπάδνληαη αξκνληθά ν παξαγσγηθφο ξφινο ησλ δαζψλ (μχιν θ.ά.) κε ηηο
ππεξεζίεο (ελδηαίηεκα, βηνπνηθηιφηεηα, αηζζεηηθή, πξνζηαζία εδάθνπο, πδξνλνκία θ.ά.).
ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηεο θπζηθήο δαζνπνλίαο είλαη ε δηαίξεζε ηνπ δάζνπο ζηηο
δηαρεηξηζηηθέο εθζέζεηο λα θζάλεη ζε επίπεδν ζπζηάδαο. χκθσλα κε ηνλ Παλαγησηίδε (1979) ε
δηαίξεζε ηνπ δάζνπο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην ζρήκα: ηκήκα, ππνηκήκα, ππνεπηθάλεηα (ζπζηαδηθφο
ηχπνο), φπνπ νη δπν πξψηεο θαηεγνξίεο ηαπηίδνληαη κε γεσγξαθηθά-δηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε
ηειεπηαία κε ηε κηθξφηεξε κνλάδα δαζνθνκηθoχ ρεηξηζκνχ.
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη α) λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο πεξαηηέξσ δηαίξεζεο ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ππνηκήκαηνο ζε δαζνθνκηθέο ζπζηάδεο ή ζπζηαδηθνχο ηχπνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο
ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ δαζψλ θαη β) λα απνδείμεη ηε ζεκαζία ηεο δπλαηφηεηαο
εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο Φπζηθήο Ααζνπνλίαο ζηα Βιιεληθά δξπνδάζε κε ηε κνξθή δπν
επηδεηθηηθψλ δαζψλ (δξπνδάζνο ππφ αλαγσγή θαη δξπξνδάζνο ζε αλαγέλεζε).
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Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ έξεπλα αξρηθά, βαζίζηεθε ζε αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζηελ Βιιάδα θαη
ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη ζε εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη κειέηεο ηεο ρψξαο θαη κάιηζηα ησλ
ηνπηθψλ δαζηθψλ αξρψλ.
Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο δξπφο ζην νπνίν ζα εγθαζίζηαλην νη πεηξακαηηθέο επηθάλεηεο,
ήηαλ απηφ ηεο κεγαιχηεξεο νηθνινγηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα.
Βπηιέρζεθε έηζη ε έξεπλα ζπζηάδσλ ηεο πιαηχθπιιεο δξπφο (Quercus frainetto).
Καηά ην πξψην ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξνχζε ζηελ πεηξακαηηθή ηεθκεξίσζή ηνπ,
επηιέρζεθαλ δπν πεηξακαηηθέο επηθάλεηεο – ε πξψηε ζηελ Έδεζζα (Πέιια) κε δξπνδάζνο ππφ
αλαγσγή θαη ε δεχηεξε ζηελ Ώξλαία Υαιθηδηθήο κε δξπνδάζνο ζε αλαγέλλεζε - κε θπξίαξρν
δαζνπνληθφ είδνο ηελ πιαηχθπιιε δξπ, θαη κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά:
Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθή (θύξηα ραξαθηεξηζηηθά) ησλ δπν επηθαλεηώλ επίδεημεο
Table 1. Description (main characteristics) of the two forest demonstrated sample plots
Πεηξακαηηθή επηθάλεηα 1:
Πεηξακαηηθή επηθάλεηα 2:
Αεκφζην Αάζνο Έδεζζαο-σηήξαο
Αεκφζην δαζηθφ ζχκπιεγκα Οιπκπηάδαο
(Α.Κ. Έδεζζαο – Σ.Κ. σηήξαο / Ννκφο Πέιιαο)
(Σ.Κ. Ώξλαίαο / Ννκφο Υαιθηδηθήο)
Σκήκα: 4
Σκήκα: 62 / πζηάδα: 62Ώ / πζηαδηθφο ηχπνο
QcoI90
Βκβαδφλ (ζπλνιηθφ): 43,8 Δa
Βκβαδφλ: 60,0 Δa Βκβαδφλ πζη.ηχπνπ QcoI90:
Αηαρεηξηζηηθή (δαζνπνληθή κνξθή): πξνέιεπζε Αηαρεηξηζηηθή (δαζνπνληθή κνξθή): πξνέιεπζε
πξεκλνθπήο(νκήιηθε)
πξεκλνθπήο (νκήιηθε)
Αηαρεηξηζηηθή θιάζε: δξπφο ππφ αλαγσγή
Αηαρεηξηζηηθή θιάζε: δξπφο ππφ αλαγσγή
Διηθία(2015): 60 εηψλ
Διηθία(2015): 90 εηψλ
Ααζνθνκηθφο ρεηξηζκφο: αλαγσγή (εμεπγεληζηηθή Ααζνθνκηθφο ρεηξηζκφο:αλαλέσζε (αλαγέλλεζε)
αξαίσζε)

Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηιάκβαλε ηελ εθαξκνγή ησλ δπν πην ζεκαληηθψλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ
δει. αλαγσγή θαη αλαγέλλεζε θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο δπν παξαπάλσ επηδεηθηηθέο
επηθάλεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί έλα εληαίν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο (monitoring) ην νπνίν
ζα είλαη ζπκβαηφ κε ην δίθηπν ηεο Prosilva Europe, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο
έληαμήο ηνπο ζην παξαπάλσ Βπξσπατθφ δίθηπν. Καηά ην ζηάδην απηφ ζπιιέρζεθαλ γηα ηελ θάζε
πεηξακαηηθή επηθάλεηα, δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ζηα:
i.
ηαζκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (νκάδα ζηνηρείσλ Ώ), θάλνληαο ρξήζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ
φπσο πρ. ράξηεο πςνκεηξηθνχο, θιίζεσλ, εθζέζεσλ, γεσινγηθνχο θαη εδαθνινγηθνχο).
ii.
Ααζνβηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (νκάδα ζηνηρείσλ ΐ) αμηνπνηψληαο ηνπο πθηζηάκελνπο
δαζνθνκηθνχο ράξηεο, ράξηεο βιάζηεζεο.
iii.
Λνηπά ζηνηρεία γηα ηηο πεξηνρέο έξεπλαο, φπσο κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία, εηδηθέο κειέηεο ή έξεπλεο
πρ θπηνθνηλσληνινγηθέο, ζηαζκνινγηθέο.
Ώπφ ηε ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ πξνέθπςε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζα
πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ εληαία δηαρείξηζε, θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδεηθηηθψλ επηθαλεηψλ
ηνπ δηθηχνπ, φπσο:
 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πθηζηάκελεο κεηαβιεηφηεηαο-πνηθηιφηεηαο ησλ επηδεηθηηθψλ δαζψλ
(πεηξακαηηθψλ επηθαλεηψλ).
 Δ επηινγή ηεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο (βαζκφο έληαζεο).
 Δ επηινγή ηνπ βήκαηνο ηεο θαλλάβνπ (π.ρ. 200Υ200κ. ή 100Υ100κ.).
 Δ επηινγή ηεο κνλάδαο ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο (ζπζηαδηθφο ηχπνο=ζπζηάδα).
ηε ζπλέρεηα, ηα ζπιιερζέληα -γεσαλαθεξφκελα ζε ζχζηεκα αλαθνξάο ΒΓΏ‘87- ραξηνγξαθηθά
δεδνκέλα, εηζήρζεζαλ ζε ζπζθεπή GPS πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα θαηά ηε ζπιινγή ησλ
ζηνηρείσλ πεδίνπ θαη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, λα ππάξρεη επρέξεηα ειέγρνπ ηεο δπλαηφηεηαο ρσξηθήο
εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο θπζηθήο δαζνπνλίαο ζηηο επηιεγκέλεο επηδεηθηηθέο επηθάλεηεο.
Ώθνινχζεζε ζε θάζε πεηξακαηηθή επηθάλεηα, έιεγρνο θαη δηαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο/ππνεπηθάλεηαο
ζε ζπζηαδηθνχο ηχπνπο ή ππνεπηθάλεηεο θαηά Παλαγησηίδε (1979).
Δ πξφθιεζε πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί ήηαλ ε ιεπηνκεξήο (θαιχηεξε) πεξηγξαθή ησλ
κειεηψκελσλ επηθαλεηψλ ζε έλα επίπεδν αλάιπζεο (ιεπηνκέξεηαο) «αλψηεξν» (πεξηζζφηεξν) απφ ην
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ππνηκήκα. Ώπηφ έδσζε θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο ζε επίπεδν
ζπζηάδαο ή ζπζηαδηθνχ ηχπνπ. Δ δηάθξηζε ησλ ζπζηαδηθψλ ηχπσλ ή δαζνθνκηθψλ ζπζηάδσλ ζηηο
δπν πεξηνρέο έγηλε κε βάζε ηξία θξηηήξηα: ην δαζνπνληθφ είδνο, ηελ πνηφηεηα ηφπνπ θαη ηελ ειηθία.
Βηδηθφηεξα, γηα ηελ πεηξακαηηθή επηθάλεηα ηεο Υαιθηδηθήο ε νπνία δηέζεηε ζπζηαδηθνχο ηχπνπο κε
βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, απιά έγηλε δηαπηζησηηθφο έιεγρνο. Γηα ηελ πεηξακαηηθή επηθάλεηα ηεο
Έδεζζαο, δελ ππήξρε αληίζηνηρε πιεξνθνξία, νπφηε έγηλε εμ‘ αξρήο ε δηάθξηζε ζπζηαδηθψλ ηχπσλ κε
ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ (δαζνπνληθφ είδνο, πνηφηεηα ηφπνπ, ειηθία).
Βίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε κέρξη ζήκεξα βαζηθή ζεηξά: απνγξαθή-ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεοδαζνθνκηθά κέηξα, ηφζν ζην επίπεδν ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο
αζθνχκελεο δαζνπνλίαο είλαη καθξηά απφ κηα ζχγρξνλε θαη νιηζηηθή δαζνπνλία.
Χο κέζνδνο δηαρείξηζεο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο «θαηά ζπζηάδα δηαρείξηζεο» ζηε βάζε ηεο
Φπζηθήο Ααζνπνλίαο ε νπνία δαζνθνκηθά ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία αλνκήιηθεο ππνθεπεπηήο δνκήο
κηθηνχ δάζνπο (Mason θαη Simpson 1999, Schuetz 2001).
Δ επηινγή ησλ κέηξσλ ηεο Φπζηθήο Ααζνπνλίαο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα δηέπεηαη απφ ηελ
αξρή ησλ θπζηθψλ δηαηαξαρψλ ηφζν ζε φηη αθνξά ζηελ έληαζε φζν θαη ζηε ζπρλφηεηά ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππξθαγηψλ, θαηαηγίδσλ, έμαξζε πξνζβνιψλ απφ έληνκα, θαη ηελ
εκθάληζε μεληθψλ (εηζβνιέσλ) εηδψλ. Άιιν κέηξν απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη θπζηθά ε θαιή πγεία ηνπο.
Ώπνηειέζκαηα
Η.Απνηειέζκαηα επηδεηθηηθήο (πεηξακαηηθήο) επηθάλεηαο 1: Γεκόζην Γάζνο Έδεζζαο-σηήξαο / Σκήκα
4&πξνηεηλόκελα δηαρεηξηζηηθά κέηξα
Ηa. Θέζε επηδεηθηηθήο (πεηξακαηηθήο) επηθάλεηαο 1 – Γηάθξηζε ζπζηαδηθώλ ηύπσλ

Βηθφλα 1. Απόζπαζκα νξζνθσηνγξαθίαο από ηελ Πεηξακαηηθή επηθάλεηα 1
(Σκήκα 4 - Γ.Γ. Έδεζζαο-σηήξαο / Ν. Πέιιαο)
Τπόβαζξν: Οξζ/θία ΔΚΥΑ Α.Δ. 2007-2008
Image 1. Orthofotographie of demonstration sample 1 (Compartment 4 –
Municipality Sector Edessa –Sotira / Prefecture Pella)

Βηθφλα 2. Φσηνγξαθία απόηελ Πεηξακαηηθή
επηθάλεηα 1 (Σκήκα 4 - Γ.Γ. Έδεζζαο-σηήξαο /
Ν. Πέιιαο)
Image 2. Foto of demonstration sample 1
(Compartment 4 – Municipality Sector EdessaSotira / Prefecture Pella)
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πζηαδηθφο ηχπνο

Πνηφηεηα ηφπνπ *

Φ

ηεζηαία
δηάκεηξνο
&χςνο
(cm & m)

Βηήζηα πξνζαχμεζε
(m3/yr/ha)

Υ

Κχξην
δαζνπνληθ
φ είδνο

Ξπιψδεο φγθνο
(m3/ha)

Αεηγκαηνιεπηηθέο
Βπηθάλεηεο

Πίλαθαο 2. ηνηρεία ππνηκήκαηνο θαη ζπζηαδηθώλ ηύπσλ ηεο Πεηξακαηηθήο επηθάλεηα 1
Table 2. Data of Subcompartment and management units of demonstration sample 1

0

336671,83

4521457,18

Qco

D=11,9
H=9

1

336846,65

4521360,01

Qco

D=14
H=12

V
(III)

Ώ

2

336574,55

4521281,82

Qco

D=16
H=14

IV
(III)

Ώ

3

336749,34

4521184,81

Qpu/Qco/
Cor

D=12
H=14

4

336477,47

4521106,96

Qco/Qpu/
Cor

D=13,2
H=14

5

336652,19

4521106,9

Qco/Cor

6

336924,14

4521087,65

7

337098,96

8

64,5

3,69

V
(IV)

Ώ

130,6

5,9

IV
(III)

B

62,7

3,79

ΕV
(III)

ΐ

D=7, H=6

VI
(V)

C

Qpu/Qco

D=12,
H=12

V
(III)

D

4520990,48

Qco/Qpu

D=10 H=7

VI
(V)

C

337195,91

4521165,49

Qco

D=15
H=11

V
(IV)

A

9

337021,19

4521262,37

Cor/Qco/F
or

D=9,5
H=7

58,2

3,04

VI
(V)

C

10

337371,17

4521068,15

Qpu

D=13,9
H=7,5

30,4

1,83

VI
(V)

D

65,3

3,5

Μέζνο φξνο

45,3

2,48

Βπηθάλεηα
m2 (Ha)

χλζεζε εηδψλ

Ώκηγήο
Πιαηχθπιιε
δξπο & κέζε
πνηφηεηα ηφπνπ
Ώκηγήο
Πιαηχθπιιε
92,972
δξπο & κέζε
πνηφηεηα ηφπνπ
Ώκηγήο
Πιαηχθπιιε
δξπο & κέζε
πνηφηεηα ηφπνπ
Μηθηή
Πιαηχθπιιε
δξπο & κέζε
πνηφηεηα ηφπνπ
10,027
Μηθηή
Πιαηχθπιιε
δξπο & κέζε
πνηφηεηα ηφπνπ
Μηθηή
Πιαηχθπιιε
46,152
δξπο & θαθή
πνηφηεηα ηφπνπ
Μηθηή/ακηγήο
Υλνψδεο δξπο
35,507
& κέηξηα/θαθή
πνηφηεηα ηφπνπ
Μηθηή
Πιαηχθπιιε
45,286
δξπο & θαθή
πνηφηεηα ηφπνπ
Ώκηγήο
Πιαηχθπιιε
40,635
δξπο & κέζε
πνηφηεηα ηφπνπ
Μηθηή
Πιαηχθπιιε
25,814
δξπο & θαθή
πνηφηεηα ηφπνπ
Μηθηή/ακηγήο
ρλνψδεο &
51,669
κέζε/θαθή
πνηφηεηα ηφπνπ
43,830
(5)

Πνηφηεηα Σφπνπ * χκθσλα κε ην δείθηε πνηφηεηαο ηφπνπ ησλ Gatzojiannis θαη Grigoriadis (2000)
θαη Matis (2000)
Qco: Quercus conferta, Qpu: Quercus pubescens, Cor: Carpinus orientalis, For: Fagus sylvaticas.l
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Μεηά απφ ηελ πξνβιεπφκελε πξνζήκαλζε ζε νιφθιεξν ην ηκήκα 4 δει. ζε φινπο ηνπο δηαθξηζέληεο
ζπζηαδηθνχο ηχπνπο παξήρζεζαλ (παξαιήθζεθαλ) 175 θ.κ. ζηηβαθηφ μχιν, δει. απνκαθξχλζεθε
πεξίπνπ ην 6,1% ηνπ μπιαπνζέκαηνο.
Ib. Πξνηεηλόκελα δαζνθνκηθά - δηαρεηξηζηηθά κέηξα & απνηειέζκαηα πξνζήκαλζεο
ηελ πεξίπησζε ηεο επηδεηθηηθήο επηθάλεηαο 1, φπνπ επηιέρζεθαλ φινη νη ζπζηαδηθνί ηχπνη εθηφο
εθείλνπ ηνπ D (Μηθηή/ακηγήο ρλνψδεο & κέζε/θαθή πνηφηεηα ηφπνπ) δει. Ώ (Ώκηγήο Πιαηχθπιιε
δξπο/θαιή πνηφηεηα ηφπνπ) θαη C (Μηθηή Πιαηχθπιιε δξπο/θαθή πνηφηεηα ηφπνπ) ηα πξνηεηλφκελα
κέηξα ήηαλ:
 Θεηηθή επηινγή. Βληνπηζκφο, αλάινγα κε ηελ ειηθία, 4-5 επίιεθησλ αηφκσλ (ΒΏΜ) αλά
ζηξέκκαηεο ζπζηάδαο θαη απνκάθξπλζε ελφο σο δπν απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο αληαγσληζηέο ηνπο,
αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο αξαίσζεο.
 Βπλφεζε ηεο κίμεο κε άιια είδε επγελψλ πιαηπθχιισλ, φπσο θξάμνο, ζνξβηά, ζθελδάκη,
θεξαζηά, θηειηά, κε απνκάθξπλζε φισλ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.
 Αηαηήξεζε ή δεκηνπξγία δεπηεξεχνπζαο ζπζηάδαο, κε αλαηνιηθφ γαχξν, θξαληά θαη άιια
δηαζέζηκα είδε ηνπ ππνξφθνπ.
Δ δεκηνπξγία θιηκαθσηήο θαη ππνθεπεπηήο δνκήο είλαη αθφκε πξφσξε ιφγσ ειηθίαο, αιιά θαη ιφγσ
ηεο πξεκλνθπνχο πξνέιεπζεο. Βηδηθφηεξα, ζηελ έθηαζε ηεο επηδεηθηηθήο επηθάλεηαο θαη κφλν ζε ιίγεο
πεξηπηψζεηο δηαθέλσλ απφ δεκηέο ή παξάλνκεο πινηνκίεο, αλακέλεηαη λα ππάξμεη αλαγέλλεζε.

πζηαδηθφο
ηχπνο

Ώ
Ώκηγήο
Πιαηχθπιιε
δξπο & κέζε
πνηφηεηα ηφπνπ

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα πξνζήκαλζεο ζην ζπζηαδηθό ηύπν QcoI90 (1)
Table 3. Results of marking at management unit of QcoI90 (1)
Παξαγσγή
Βπηινγή (ΒΏΜ)
Ώληαγσληζηέο
(ιήκκα)
1. ΒΏΜ1 Αξπο (20cm)

1. Αξπο (13cm)

2. EAM2 Αξπο (20cm)

2. Αξπο (10cm)

3. EAM3 Αξπο (21cm)

3. Αξπο (20cm)

4. EAM4 Αξπο (20cm)

4. Αξπο (14cm)

5. EAM5 Αξπο (16cm)

5. Αξπο (14cm)

6. EAM6 Αξπο (15cm)

6. Αξπο (14cm)

7. EAM7 Αξπο (18cm)

7. Αξπο (14cm)

8. EAM8 Αξπο (14cm)

8.

9. EAM9 Αξπο (18cm)

9. Αξπο (14cm)

=0.9m3/ha

% ηνπ
μπιαπνζέκαηνο

15.4 %

-

Δ δαζηθή εξγαζία γηα ηνλ παξαπάλσ ρεηξηζκφ εθηηκήζεθε ζε 10 ζηξ./8h/άηνκν ρσξίο ηελ
παξαγσγή αμηφινγσλ μπισδψλ πξντφλησλ γηα ην εκπφξην (θαη΄ εμνρήλ θαπζφμπιν).
Μεηά απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξνζήκαλζε απφ κέιε ηεο νκάδαο PROSILVA GREECE θαη
δαζηθνχο ππαιιήινπο ηελ άλνημε ηνπ 2019 παξήρζεζαλ ηα εμήο πξντφληα θαη νη παξαθάησ
πνζφηεηεο: 194 θκ (ιήκκα). ηελ επηθάλεηα 1 έγηλε επηπιένλ ε πξνγξακκαηηζκέλε απφ ην
Αηαρεηξηζηηθφ ρέδην (Μειέηε) πξνζήκαλζε ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηνπ ηκήκαηνο θαη ηα
απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3. ε φινπο ηνπο ζπζηαδηθνχο ηχπνπο εθαξκφζζεθε ε πςειή
αξαίσζε δει. γηα θάζε έλα επίιεθην άηνκν (δέληξα ηνπ κέιινληνο) απνκαθξχλζεθαλ έλα, δπν θαη
κέρξη 3 αληαγσληζηέο. Ώζθαιψο ζηνπο θαθνχο ζηαζκνχο έγηλε αζζελήο επέκβαζε (έληαζεο αξαίσζε
απνκαθξχλνληαο ζπλνιηθα θαηά κέζν φξν 194 θ.κ. (194/(65,3Υ43,8=2860,14 νθ) δει. 6,7% ηνπ
μπιαπνζέκαηνο κε θαηά ηη πεξηζζφηεξν ζηνπο θαιχηεξνπο ζηαζκνχο θαη θαηά ηη ιηγφηεξν ζηνπο
ρεηξφηεξνπο ζηαζκνχο (αζζελέζηεξε αξαίσζε).
ΗΗ. Απνηειέζκαηα επηδεηθηηθήο (πεηξακαηηθήο) επηθάλεηαο 2: Γεκόζην δαζηθό ζύκπιεγκα Οιπκπηάδαο
(Σ.Κ. Αξλαίαο / Ννκόο Υαιθηδηθήο) & πξνηεηλόκελα δηαρεηξηζηηθά κέηξα
ΗΗa. Θέζε επηδεηθηηθήο (πεηξακαηηθήο) επηθάλεηαο 1 – Γηάθξηζε ζπζηαδηθώλ ηύπσλ
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Βηθφλα 3. Απόζπαζκα δαζνπνληθνύ ράξηε από ηελ Πεηξακαηηθή
επηθάλεηα 2 (πζηάδα 62α – Γ.Γ. Οιπκπηάδαο / Σ.Κ. Αξλαίαο /
Ν. Υαιθηδηθήο) Πεγή: Μειέηε Γηαρείξηζεο & Γαζηθήο
Αλάπηπμεο Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ πκπιέγκαηνο
Γεκνζίσλ Γαζώλ Αξλαίαο (1994-2003) Γαζαξρείν Αξλαίαο
Image 3. Demonstration sample 2 (Compartment 62a –
Municipality Sector Olympiada / Arnaia / Prefecture
Chalkidiki)

Βηθφλα 4. Φσηνγξαθία από ηελ επηδεηθηηθή επηθάλεηα 2
(πζηάδα 62a – Γ.Γ. Οιπκπηάδαο / Σ.Κ. Αξλαίαο / Ν.
Υαιθηδηθήο)
Image 4. Foto of demonstration sample 2 (Compartment
62a - Olympidada ? Municipalit Arnaia / Chalkidiki)

ΗIb.Δθαξκνζζέληα δαζνθνκηθά - δηαρεηξηζηηθά κέηξα & απνηειέζκαηα πξνζήκαλζεο
ηελ πεξίπησζε ηεο επηδεηθηηθήο επηθάλεηαο Οιπκπηάδαο, Υαιθηδηθή, φπνπ ην δξπνδάζνο γηα
νξηζκέλνπο ζπζηαδηθνχο ηχπνπο (ζπζηάδεο) έθζαζε ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ αλαγσγήο θαη ζηελ έλαξμε
ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο, επηιέρζεθαλ νη ζπζηαδηθνί ηχπνη Ώ (ακηγήο πιαηχθπιινο δξπο/πνιχ θαιή
πνηφηεηα ηφπνπ/ειηθίαο 90 εηψλ) θαη ηα κέηξα ήηαλ:
 Θεηηθή επηινγή (πεξίπνπ 4 αλά ζηξ.) επίιεθησλ αηφκσλ (ΒΏΜ), εδψ θαηάιιεισλ ζπνξέσλ, ηεο
ζπζηάδαο κε απνκάθξπλζε ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ (1-3/ζηξ.), νη νπνίνη είλαη δξπο (πιαηχθπιινο
ζπάληα ε άκηζρνο) κε πινηνκίεο ζπνξάο.
 Βπλφεζε ηεο κίμεο κε επγελή πιαηχθπιια κε ηελ πιήξε απειεπζέξσζή ηνπο απφ φινπο ηνπο
αληαγσληζηέο έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηήζνπλ ηε ζπζηάδα κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα
ζπέξκαηα.
 Υεηξηζκφο ηνπ ππνξφθνπ (ζεκεηαθά κφλν), ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηαδηθνχ ηχπνπ 2
απνκάθξπλζε ηεο γιηζηξνθνπκαξηάο θαη ηεο δελδξψδνπο έξεηθαο.
 Βγθαηάζηαζε/δηεχξπλζε θέληξσλ αλαγέλλεζεο (1-2 πςψλ δέλδξσλ) πξνθεηκέλνπ λα επλνεζεί ε
εγθαηάζηαζε/εμέιημε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο θαη λα επηηεπρζεί ε αλνκειηθία, θαιχηεξε
νξφθσζε θαη δνκή (ζχλζεζε εηδψλ). Πξφθεηηαη γηα θσηνδφηηδεο πινηνκίεο ζε ειιεηςνεηδείο
θειίδεο (πεξίπνπ 1000 m2) κε ην κεγάιν άμνλα θαηεχζπλζεο αλαηνιή-δχζε θαη απνκάθξπλζε
φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αηφκσλ.
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2. EAM2 Αξπο
(37,0cm)
3. EAM3 Αξπο
(31,5cm)
4. EAM4 Αξπο
(24,5cm)

Έιιεηςε Ώ-Α (1000
m2)

Ώληαγσληζηέο (είδνο/BHD)

1. ΒΏΜ1 Αξπο
(35,5cm)

Ώληαγσληζηέο / Πεξηθεξεηαθά
δέλδξα (είδνο/BHD)

Πεξηθεξεηαθά δέλδξα (είδνο/BHD)

Βπηινγή (ΒΏΜ) (είδνο/BHD)

Βπηινγή (ΒΏΜ) ζπνξέαο
(είδνο/BHD) / Κέληξν
αλαγέλλεζεο

Κέληξν αλαγέλλεζεο (ζρήκα & κέγεζνο/m2)

Ώ.
Ώκηγήο πιαηχθπιινεδξπο & άξηζηε πνηφηεηα ηφπνπ

πζηαδηθφο
ηχπνο

Πίλαθαο 4. Γνθηκαζηηθή πξνζήκαλζε θαη πξώηε αλαγελλεηηθή πινηνκία ζηελ επηδεηθηηθή επηθάλεηα 62α θαη ζηνλ ζπζηαδηθό
ηύπν QcoI90ηεο Οιπκπηάδαο Υαιθηδηθήο
Table 4. Demonstration sample and first regeneration treatment at the stand 62a and management unit QcoI90 in Olympiada
Chalkidiki

1. Αξπο (37,5cm)
2. Αξπο (37,5cm)
3. Αξπο (33,0cm)
1. Αξπο (32,0cm)
2. Αξπο (29,0cm)
3. Αξπο (29,5cm)
1. Αξπο (20,5cm)
2. Αξπο (30,5cm)
1. Αξπο (23,5cm)
2. Αξπο (28,0cm)
3. Αξπο (21,0cm)
1. Αξπο (32,0cm)
2. Αξπο (29,0cm)
3. Αξπο (29,5cm)
4. Αξπο (31,5cm)
5. Αξπο (35,0cm)
6. Αξπο (32,0cm)
7. Αξπο (30,5cm)
8. Αξπο (24,0cm)
9. Αξπο (27,5cm)
10. Αξπο (38cm)
11. Αξπο (33cm)
12. Αξπο (30cm)
13. Αξπο (30cm)

Ξπιψδεο
φγθνο(ιήκκα)
m3/ha

% ηνπ
μπιαπνζέκαηνο

=74,1

44,60%

=95.4m3/ha

57,40%

Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζήκαλζεο ζηνλ ζπζηαδηθφ ηχπν QcoI90 κε ζηφρν ηελ έλαξμε ηεο θπζηθήο
αλαγέλλεζεο εθαξκφζζεθε ζε έθηαζε ίζε κε 6,5 εθηάξηα. Αηεπξχλζεθαλ 24 ππάξρνληα δηάθελα κε
ππάξρνπζα αλαγέλλεζε (θψλνο) κεηά απφ απνκάθξπλζε φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δέλδξσλ. Βπίζεο
ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο (πέληε) ρξεηάζηεθε κεηαμχ ππαξρφλησλ δηαθέλσλ (δηαθνπψλ θνκνζηέγεο) λα
δεκηνπξγεζνχλ δηάθελα επηιέγνληαο σο επίιεθηα άηνκα – ζπνξείο απνκαθξχλνληαο φια ηα γεηηνληθά
ηνπ (θπξίσο αληαγσληζηέο ζε θσο). Σν χςνο ηνπ αξρηθνχ ιήκκαηνο ππνινγίζζεθε ζπλνιηθά ζε 133,3
θ.κ., δει. 8,7% ηνπ μπιαπνζέκαηνο θαη θξίζεθε κηθξφ γηαπηφ έγηλε ζπκπιεξσκαηηθή πξνζήκαλζε.
Μεηά απφ ηε δηεχξπλζε αθφκε πεξηζζφηεξν ησλ ππαξρφλησλ δηαθέλσλ κε θπζηθή αλαγέλλεζε ην
πξνηεηλφκελν (κεηά απφ πξνζήκαλζε) ιήκκα αλήιζε ζε 22%,, πνζνζηφ ην νπνίν θξίζεθε επαξθέο θαη
αζθαιέο.
πδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα
ηηο κέξεο καο ε ρψξα βηψλεη κηα βαζηά πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη βξίζθεηαη κπξνζηά ζε θξίζηκεο
κεηαξξπζκίζεηο (θαη) γηα ηα δαζηθά δεηήκαηα. Ώλαπφθεπθηα ινηπφλ ρξεηάδεηαη λα θάλεη κηα
αλαζθφπεζε γηα ηνπο δαζηθνχο ηεο πφξνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Θα
πξέπεη επίζεο λα ππάξμεη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζήο ηνπο, έηζη ψζηε πξψηνλ λα
αληηκεησπηζηνχλ ζεκαληηθά θελά ηεο ειιεληθήο δαζνπνλίαο, φπσο απηφ ηεο αλαγσγήο ησλ
δξπνδαζψλ θαη δεχηεξνλ λα ελζσκαησζεί ε θαηλνχξηα γλψζε θαη εκπεηξία.
ηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο
Φπζηθήο Ααζνθνκίαο ζε δπν δξπνδάζε ππφ αλαγσγή – ην έλα ζηε θάζε ησλ αλαγσγηθψλ αξαηψζεσλ
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θαη ην δεχηεξν ζηε θάζε ηεο αλαγέλλεζεο. Με έκθαζε ζηε δηαίξεζε ηνπ δάζνπο ζε ζπζηάδεο
δηαθξίζεθαλ θαη΄ αξρήλ νη ζπζηαδηθνί ηχπνη κε ηξία θξηηήξηα θαη επηβεβαηψζεθαλ κε ζήκαλζε ηα
φξηά ηνπο ζην έδαθνο. Βπίζεο ρξεηάζηεθε λα ζπδεηεζνχλ ηα λέα δαζνθνκηθά κέηξα γηα θάζε
επηδεηθηηθή επηθάλεηα (αξαίσζε ζηελ Έδεζζα θαη αλαγέλλεζε ζηελ Ώξλαία) θαη γηα θάζε ζπζηαδηθφ
ηχπν πνπ επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ πξψηνλ λα επηηεπρζεί ε νκαιή ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο ζην
ππάξρνλ ζρέδην θαη δεχηεξνλ λα πεηχρνπκε ηνλ ηειηθφ ζηφρν ησλ αλαγσγψλ πνπ είλαη ε αλφξζσζε
ησλ δξπνδαζψλ ζε πςειά ζπεξκνθπή δάζε. Δ αξαίσζε ζηελ πξψηε επηθάλεηα θπκαίλεηαη ζην 6%
εθαξκφδνληαο ηελ πςειή αξαίσζε σο δαζνθνκηθφ ρεηξηζκφ θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε έληαζε ηεο
επέκβαζεο αλήιζε ζην 8-22% κε ζπεξκνδφηηδεο θαη θσηνδφηηδεο πινηνκίεο γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη
αζθαιέο θαη ζπληεξεηηθφ κέηξν.
Δ κεηάβαζε απφ ηελ πξεκλνθπή δηαρεηξηζηηθή κνξθή ζηε ζπεξκνθπή θαη κάιηζηα ζε δαζνθνκηθέο
κνξθέο αλνκήιηθεο ζχκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ηεο Prosilva φπσο είλαη νη ππνθεπεπηέο, απαηηεί απφ
ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ δαζψλ κεγάιε εκπεηξία ζηνπο δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα
ησλ λεαξψλ ζπζηάδσλ φζν θαη ζηηο κεηέπεηηα (Fahser 1997). Κξίλεηαη ζθφπηκε απηή ε αιιαγή ηεο
δηαρεηξηζηηθήο θαη δαζνπνληθήο κνξθήο ησλ δξπνδαζψλ καο δηφηη κέζσ ηεο αθαλνληζηίαο ζα απμεζεί
ε πνηθηιφηεηα, θαη θαη‘ επέθηαζε ε πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θνληά ζηα δάζε αιιά θαη
ζηηο πφιεηο. Βπίζεο κ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηά καο λα πξνζαξκνζηνχκε ζηηο
κειινληηθέο απαηηήζεηο απηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ήδε ζπληειείηαη
(Gerlach θ.α 2002).
Ώπφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1. Δ δηαίξεζε ηνπ δάζνπο ζε επίπεδν ζπζηάδαο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ
αξρψλ ηεο θπζηθήο δαζνπνλίαο.
2. Οη αζζελείο εμεπγεληζηηθέο αξαηψζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 6-10% ηνπ μπιαπνζέκαηνο θξίλνληαη
ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηηο αλαγσγηθέο αξαηψζεηο ζηα δξπνδάζε, ελψ ζηα ππν αλαγέλλεζε δξπνδάζε
θαη ζην ηέινο ησλ αλαγσγψλ απνκάθξπλζε ηνπ 20-25% ζεσξείηαη σο ζπληεξεηηθφ θαη
ηθαλνπνηεηηθφ.
3. Ο ζηφρνο ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ησλ δξπνδαζψλ ππφ αλαγσγή θαη ε δεκηνπξγία ππνθεπεπηψλ
θαη φπνπ είλαη δπλαηφ κηθηψλ ππνθεπεπηψλ ζπζηάδσλ είλαη εθηθηφο θαη απηή ε δηαδηθαζία ζα
πξέπεη λα μεθηλήζεη γηα ηηο ζπζηάδεο πνπ είλαη ήδε 90-100 εηψλ, νχησο ψζηε κέρξη ηελ ειηθία ησλ
130-140 εηψλ λα έρνπλ αλαγελλεζεί θαη κεηαηξαπεί ζε ππνθεπεπηέο ηξηψλ θιάζεσλ ειηθίαο.
4. Τηνζεηψληαο ηηο αξρέο ηεο Prosilva Europe ζηελ άζθεζε θπζηθήο δαζνπνλίαο ζηα δάζε καο
κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε θπζηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ καο σο βαζηθή πξάζηλε ππνδνκή
ππνζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία, δηαζθαιίδεη ηα ελδηαηηήκαηα, παξέρεη ππεξεζίεο θαη ζπκβάιεη ζην λα
έρνπκε ζηαζεξά, αεηθνξηθά θαη αλζεθηηθά θπζηθά νηθνζπζηήκαηα.
Abstract
In the present study the first results of the application of the concepts of close to nature silviculture and
those of the Prosilva Europe in the oak forests under conversion in Northern Greece. Oak forests
comprise the most extensive forest ecosystem and are a significant ecological and socio-economic
parameter over time. This is why the Greek state, for half a century ago, has set the coppice oak forests
under conversion into high forests. Technological advances, scientific knowledge and accumulated
experience in forest management have led to a revision of the conversion system. The present
management proposal through the two demonstration areas of oak forest under conversion under the
concepts of close to nature silviculture has adopted first a further division of the forest subsections into
stand types were (management unit) and second the cut was about 6-8% of standing volume for stand
cultivation and regeneration respectively. The aim of this study was to describe the most important
challenges and the serious problems which must be confronted by the Hellenic forestry in the
imminent future. Those challenges are forest soil degradation, climatic change, the decrease of forest
production, and biodiversity conservation. The final conclusion is that it is urgent to re-draw and apply
a new total national forest policy, and to solve ageing forest administration and forest law drawbacks.
Those actions are prerequisites in order to success.
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Πεξίιεςε
Δ ακνζξάθε είλαη ην λεζί πνπ πξνζθέξεηαη γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηδηαίηεξα γηα
νηθνινγηθφ, θπζηνιαηξηθφ θαη πεδνπνξηθφ ηνπξηζκφ. Οη θπζηθνί πφξνη θαη ηα ηνπία ηνπ λεζηνχ
είλαη αλεπαλάιεπηα. Δ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ δηθηχνπ πεξηβαιινληηθψλ
δηαδξνκψλ-κνλνπαηηψλ ηεο θχζεο ζην λεζί ηεο ακνζξάθεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
ηνπ λεζηνχ, κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θπζηθψλ, αηζζεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
ηνπίσλ, ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη νηθνινγηθψλ ελδηαηηεκάησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: αεηθόξνο αλάπηπμε, ηνπξηζκόο, κνλνπάηηα θύζεο, ηνπίν.
Βηζαγσγή
ήκεξα πνπ ν «καδηθφο ηνπξηζκφο» ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ελφρνπο γηα ηελ
θαηαζηξνθή θαη ξχπαλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ ππνβάζκηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ιακβάλεη ρψξα, ν
ιεγφκελνο «ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο», αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα (Γάγθαο θ.α. 2007).
Δ χπαξμε δηθηχνπ πεξηβαιινληηθψλ δηαδξνκψλ-κνλνπαηηψλ θχζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
ηνπξηζκνχ, ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη αλάπηπμε πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο
κεγάινπο ηνπξηζηηθνχο άμνλεο, αιιά θαη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαζψο
κπνξνχλ λα θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, (Boers θαη
Cottrell 2007). Δ αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ απμάλεη ην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ είλαη ν
ηειηθφο ζηφρνο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. Μέζσ ηεο πεδνπνξίαο γίλεηαη δηαζπνξά
ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη ηνπξηζηηθφο ππεξπιεζπζκφο. Σαπηφρξνλα ην θνηλφ
ηεο πεδνπνξίαο ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ (Aronsson 2000). Δ θαηαζθεπή ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ
δηθηχνπ δηαδξνκψλ απεπζχλεηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Σαπηφρξνλα, ην θφζηνο δηακφξθσζεο
ελφο (ζπλήζσο πθηζηάκελνπ ζηελ Βιιάδα) δηθηχνπ δηαδξνκψλ-κνλνπαηηψλ είλαη ειάρηζην θαη
επηπιένλ δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (νδεγνί
βνπλνχ, θέληξα πιεξνθφξεζεο, ζπληεξεηέο κνλνπαηηψλ, ρψξνη δηακνλήο θαη εζηίαζεο θ.ιπ.).
Δ ακνζξάθε είλαη ην λεζί πνπ πξνζθέξεηαη γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηδηαίηεξα γηα
νηθνινγηθφ, θπζηνιαηξηθφ θαη πεδνπνξηθφ ηνπξηζκφ. Οη θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ λεζηνχ είλαη
αλεπαλάιεπηεο, ζε ζπλδπαζκφ δε κε ηελ πςειή νηθνινγηθή αμία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ,
πξνζδίδνπλ ζην λεζί έλαλ κνλαδηθφ ραξαθηήξα θαη κηα μερσξηζηή ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε άιια
ειιεληθά λεζηά. Δ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζηε
δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ νηθνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπίσλ
κνλαδηθήο αηζζεηηθήο αμίαο, ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ θαη ηελ παξνρή επθαηξηψλ
νηθνηνπξηζηηθήο θπξίσο αλάπηπμεο (Γθαλάηζαο θ.α. 2016).
Γηα ηελ αλάπηπμε νηθνινγηθνχ, θπζηνιαηξηθνχ θαη πεδνπνξηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη απαξαίηεηε ε
δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ πεξηβαιινληηθψλ δηαδξνκψλ (Γθαλάηζαο θ.α. 2016). ηε ακνζξάθε,
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πεξηβαιινληηθέο δηαδξνκέο, ππεξεζίεο αλαςπρήο ζε θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο θαη άιιεο
νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ πινχζην θπζηθφ πινχην ηνπ νξεηλνχ φγθνπ
ηνπ λεζηνχ, είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Οη ειιείςεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ αλαμηνπνίεζε ηνπ
κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ λεζηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ αίηηα
εκθάληζεο ηξαγηθψλ αηπρεκάησλ πνπ θνζηίδνπλ θαη αλζξψπηλεο δσέο. Ώξθεηά είλαη ηα αηπρήκαηα
πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηα γιηζηεξά βξάρηα, γχξσ απφ ηηο βάζξεο θαη ηνπο θαηαξξάθηεο, ιφγσ
πιεκκεινχο ελεκέξσζεο ή κε απαγφξεπζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε
ππνδνκή θαη εκπεηξία.
Δ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα δηθηχνπ πεξηβαιινληηθψλ δηαδξνκψλκνλνπαηηψλ θχζεο ζην λεζί ηεο ακνζξάθεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε,
ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμή ηνπ λεζηνχ, κέζσ ηεο
αλάδεημεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπίσλ, ησλ ηδηαίηεξσλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη νηθνινγηθψλ ελδηαηηεκάησλ. Βηδηθφηεξα ηα αληηθείκελα απηήο ηεο
εξγαζίαο ήηαλ: α) έξεπλα γηα ην ζρεδηαζκφ δηθηχνπ πεξηβαιινληηθψλ δηαδξνκψλ ζην λεζί ηεο
ακνζξάθεο, β) ε απνηχπσζε απηψλ ζε ράξηε θαη γ) ε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ γηα απαηηνχκελεο
ήπηεο επεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ νη δηαδξνκέο λα θαηαζηνχλ αζθαιείο θαη ειθπζηηθέο θαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο κνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο
Σν λεζί ακνζξάθε βξίζθεηαη ζην Θξαθηθφ Πέιαγνο, κεηαμχ ησλ λεζηψλ Λήκλνο, Ίκβξνο θαη
Θάζνο, θαη έρεη κφληκν πιεζπζκφ 2.859 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011). Δ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ
λεζηνχ είλαη 178.000 ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ, ηα 95.500 απνηεινχλ ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ
λεζηνχ, ελψ ηα ππφινηπα 82.500 πεξηιακβάλνπλ ηελ πεδηλή θαη παξάθηηα δψλε.. Σν κήθνο ησλ
αθηψλ αλέξρεηαη ζηα 59,3 ρικ. Δ νηθνλνκία ηεο ακνζξάθεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο
αιηείαο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Ώπνηειεί έλα απφ ηα ηειεπηαία παξζέλα λεζηά ηεο
Βιιάδαο, φπνπ ν «πνιηηηζκφο ηεο αληηπαξνρήο θαη ηεο καδηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο» έθαλε ηελ
εμαίξεζε θαη δελ θαηέζηξεςε ηε θπζηθή θαη αξρηηεθηνληθή νκνξθηά ηνπ (Ανξδάλαο θαη Μαιθίδεο
2006).
Οξενγξαθηθά, έλαο ηνμφζρεκνο ζπκπαγήο θχξηνο νξεηλφο φγθνο κε ραξάδξεο θαη απφηνκεο
πιαγηέο, δηαηξέρεη ην λεζί κε θαηεχζπλζε απφ ΐΑ πξνο ΝΏ, θαη δεκηνπξγεί ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ
λεζηνχ (Σζνχλεο 2002, ΟΕΚΟΣΟΠΕΏ θαη ΑΒΏ 2004, ΐνπβαιίδεο θ.α. 2005). Οη ςειέο,
επηβιεηηθέο θνξπθέο, ην Φεγγάξη, ε πην ςειή θνξπθή κε πςφκεηξν 1670κ., ν Πξνθήηεο Διίαο, ε
Ώγία νθία θαη ν Άγηνο Γεψξγηνο, ζέιγνπλ ηδηαίηεξα ηνπο νξεηβάηεο.
ην λεζί απαληψληαη 962 είδε ρισξίδαο, απφ απηά ηα 21 είλαη ζπάληα είδε θαη ηα 14 απφ ηα
νπνία είλαη ελδεκηθά θαη θχνληαη απνθιεηζηηθά ζην λεζί (Alyssum degenianum, Potentilla geoides
ssp. halacsyana, Herniaria degenii, Enysimum orizontale, Symphyandra Samothacica θ.α.),
απαληψληαη επίζεο αησλφβηα δάζε αλ. πιαηάλνπ (Platanus orientalis) θαη βειαληδηάο (Quercus
dalechampii), θαζηαληέο, ζάκλνπο καθθί, θνπκαξηέο θαη γιηζηξνθνπκαξηέο, κεγάια θέδξα θαη
πνιιά αξσκαηηθά θπηά. Ώπνηειεί πινχζην βηφηνπν γηα πνιιά είδε άγξηαο παλίδαο θαη
νξληζνπαλίδαο θαη βέβαηα γηα ηα αγξηνθάηζηθα πνπ βφζθνπλ αδέζπνηα, ζθαξθαιψλνληαο ζε
απφθξεκλεο πιαγηέο θαη γθξεκνχο. Σν φξνο άνο έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν NATURA 2000
(ΤΠΒΥΧΑΒ 2003, Γθαλάηζαο θ.α. 2016). Σν λεζί είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφ γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο,
ηα ξέκαηά ηνπ πνπ έρνπλ πνιχ λεξφ φιν ην ρξφλν θαη ζρεκαηίδνπλ βάζξεο (θπζηθέο κηθξέο ιίκλεο
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα λεξά ησλ θαηαξξαθηψλ). Οη πην γλσζηέο είλαη νη βάζξεο ζην ξέκα ηνπ
Φνληά θαη ε Γξηά βάζξα. Βπίζεο, ην λεζί είλαη νλνκαζηφ γηα ηνπο αξραηνινγηθνχο θαη
ζξεζθεπηηθνχο ηνπ ζεζαπξνχο (Αξαγνχκεο 2005, Λεθάθεο 2006).
Μεζνδνινγία
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαλεηιεκκέλεο επηζθέςεηο θαη πεδνπνξίεο ζε φιν ην λεζί (2010-2012) κε
ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ παιηψλ κνλνπαηηψλ, αιιά θαη ηε
ράξαμε λέσλ κνλνπαηηψλ, πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ην δίθηπν πεξηβαιινληηθψλ δηαδξνκψλ.
Ώθνινχζεζε ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη ε απνηχπσζε ησλ παιηψλ θαη ησλ λέσλ πξνηεηλφκελσλ
κνλνπαηηψλ παίξλνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ππθλψλ ζεκείσλ κε GPS (Ανξπθνξηθή θαηαγξαθή
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ζπληεηαγκέλσλ) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ΤΏ 151344/165/2017. Καηαγξάθεθαλ: κήθνο
δηαδξνκήο, ζπληεηαγκέλεο, πςφκεηξα θαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, βαζκφο δπζθνιίαο θαη ρξφλνο
δηάζρηζεο, θαηάζηαζε εδάθνπο, θιίζεηο, νηθνινγηθά ζηνηρεία δηαδξνκήο, βιάζηεζε, αληηθείκελα
ζέαο, αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο θ.α.
ηε ζπλέρεηα έγηλε απνηχπσζε ησλ δηαδξνκψλ ζε αλαιπηηθνχο ράξηεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
ραξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππφβαζξα δνξπθνξηθέο εηθφλεο Google Earth, ζε δηαθνξεηηθή θαηά
πεξίπησζε αλάιπζε, νη νπνίεο πξψηα γεσ-αλαθέξζεθαλ βάζεη ζεκείσλ ειέγρνπ ζην έδαθνο, φπσο
απηά θαίλνληαη ζηνπο νξζνθσηνράξηεο ηεο ΚΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ Ώ.Β. Οη νξζνθσηνράξηεο
αλαθηήζεθαλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο WMS (Web MapService) ε νπνία παξέρεηαη δσξεάλ. ινη νη
κεηαζρεκαηηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84. Σν κέζν
ηεηξαγσληθφ ζθάικα ησλ γεσαλαθνξψλ ήηαλ ~3 κέηξα. Δ ςεθηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
δηαδξνκψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεία, φπσο απηά κεηξήζεθαλ κε GPS ζην
πεδίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πσο θαίλνληαη απηά ζηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο. Σα δεδνκέλα ησλ
πνηακψλ πεξηιακβάλνπλ ραξηνγξαθεκέλεο πδάηηλεο επηθάλεηεο πνηακψλ ηεο Βιιάδαο θαη
δεκηνπξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία πεξί πδάησλ (2000/60/EC). Γηα ην νδηθφ
δίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρεία ηνπ openstreetmap.com. Δ ςεθηνπνίεζε ησλ νηθηζκψλ έγηλε κε
βάζε ζηνηρεία ηνπ Google Maps. Ώθφκε πξνζδηνξίζηεθαλ ηα ηκήκαηα ησλ δηαδξνκψλ πνπ
απαηηνχλ βειηίσζε βαηφηεηαο θαη ήπηα έξγα δηεπθφιπλζεο ησλ πεδνπφξσλ θαη αλάδεημεο ησλ
δηαδξνκψλ.
Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ δηαδξνκψλ-κνλνπαηηψλ ήηαλ:
1) Να δηέξρνληαη φζν ην δπλαηφ θνληά ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο δει. πεξηνρέο νηθνινγηθήο αμίαο
(κε βάζε: βιάζηεζε, βηφηνπνη, πεγέο) θαη ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο (κε βάζε: ηνπηαθά
ραξαθηεξηζηηθά, ζέα), ψζηε λα είλαη ειθπζηηθέο ζηνλ πεδνπφξν.
2) Να κελ απαηηνχλ κεγάιεο θαη πνιχσξεο πνξείεο θαη θαηά ην δπλαηφ λα κελ έρνπλ κεγάιεο
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ψζηε λα είλαη εθηθηέο γηα πεδνπφξνπο φισλ ησλ ηθαλνηήησλ.
3) Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αξρή ηνπο αιιά, θαη ηξφπνο επηζηξνθήο, λα
θαηαιήγνπλ ζε ζεκεία φπνπ ππάξρεη ππνδνκή ζίηηζεο θαη δηακνλήο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο λα
ππάξρνπλ ζεκεία μεθνχξαζεο, λεξνχ, θιπ.
4) Βπαλαπξνζδηνξηζκφο παιηψλ κνλνπαηηψλ πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα
κεησζεί ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη θαηαζθεπήο.
Ώπνηειέζκαηα
Οη πξνηεηλόκελεο πεξηβαιινληηθέο δηαδξνκέο
Με βάζε ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, ζρεδηάζηεθαλ δέθα
πεξηβαιινληηθέο δηαδξνκέο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη κε αθξίβεηα ζην ράξηε (ρήκα 1). Σα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηαδξνκψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, ελψ ηα
νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηβαιινληηθώλ δηαδξνκώλ
ΑΕΏΑΡΟΜΔ 1ε: ΜΟΝΟΠΏΣΕ ΡΒΜΏΣΟ ΚΔΠΟΤ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Μηα φκνξθε δηαδξνκή κε κέηξην βαζκφ δπζθνιίαο. Δ δηαδξνκή μεθηλά ιίγν πξηλ ηελ παξαιία ησλ
Κήπσλ (40Ο 25' 22, 25Ο 41' 22) θαη θαηαιήγεη ζην Σξηγσλνκεηξηθφ ηνπ Πξνθ. Διία (40Ο 25' 39,
25Ο 41' 24,9). Ο πεδνπφξνο θηλείηαη θαζ‘ φιε ηε δηαδξνκή κέζα ζηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο θαη
απνδεκηψλεηαη απφ ηε νκνξθηά ησλ ηνπίσλ θαη ηα αληηθείκελα ζέαο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. Καηά
ηελ πνξεία ηεο δηαδξνκήο ζπλαληάκε θιίζεηο πιαγηψλ απφ 30 σο 60%, κε ην κεγαιχηεξν θνκκάηη
ηεο δηαδξνκήο λα έρεη θιίζε 50-60%.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: πζηάδεο αλαηνιηθήο πιαηάλνπ, κηθξή
ζπζηάδα κε ζθελδάκηα θαη θηιχθη (Acer monspensulanum θαη Phillyrea latifolia), ζπζηάδεο
ηξαρείαο πεχθεο. Θέα πξνο ηελ ππέξνρε παξαιία ησλ Κήπσλ, ηελ θνηιάδα ηνπ ξέκαηνο ησλ
Κήπσλ κε ηα πιαηάληα, ηε λήζν Ίκβξνο, ηελ θνξπθή Ώθάθη, ηελ πιαγηά Υνξεχηξα θαη ην Ώηγαίν
Πέιαγνο.
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ρήκα 1. Υάξηεο ησλ πξνηεηλόκελσλ πεξηβαιινληηθώλ δηαδξνκώλ ζην λεζί ακνζξάθε
Figure 1. Map of the suggested environmental routes-nature trails in Samothrace island
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Αηαδξνκή

Ώθεηεξία

Ρέκα Κήπνπ

Παξαιία Κήπσλ

Καηαθχγην –
Κνθνχθιην
Ρέκα Φνληάο
Γξηά ΐάζξα- Ρέκα
Καξδειήο
Αάζνο Μαξηίλε

Κεληξηθφο νδηθφο
άμνλαο ζηε ΐ. πιεπξά
Πξνο Άλσ Μεξηά
Κεληξηθφο νδηθφο
άμνλαο ζηε ΐ. πιεπξά
πξνο Ρέκα Φνληάο
Θέξκα
Θέξκα

Πίλαθαο 1. Σν ύλνιν ησλ Πεξηβαιινληηθώλ δηαδξνκώλ ζην λεζί
Table 1. The environmental routes in the Samothrace island
Ώλώηεξν
Σεξκαηηζκόο
Μήθνο
Υξόλνο
πςόκεηξν
(ξεο/
(ρικ.)
(κέηξα)
ιεπηά)
Κνξπθή
Πξνθήηεο
1,8
2
230
Διίαο
Παξπθέο
1/ 45‘
θνξπθήο
10,0
951
Κνθνχθιην
Πξψηνο
θαηαξξάθηεο
1,61
40‘
97
Ρέκα Καξδειήο

3,68

2/ 30‘

216

1/ 30‘
5

737
483

Αάζνο Μαξηίλε

Υψξα – Ώγία Ώλέκε

Υψξα

Ώγία Ώλέκε

3,64
9,00

Ληκλνζάιαζζα Ώγίνπ
Ώλδξέα - Ώθξσηήξη
Ρέκα Ξεξνπνηάκνπ

Κακαξηψηηζζα

Ώθξσηήξη

2,60

1

19

Ξεξνπφηακνο

Καηαξξάθηεο
Ξεξνπνηάκνπ
Παλαγηά
Μαληάι
Παλαγηά
Κξεκληψηηζζα
/Οξνπέδην

1,08

25‘

183

Πξνθήηεο Διίαο –
Παλαγηά Μαληάι
Παλαγηά
Κξεκληψηηζζα –
Οξνπέδην

ΐαζκόο
δπζθνιίαο

Καηεύζπλζε
πνξείαο

Μ

ΐ-ΐΑ

Μ

Ν

S

Ν

S

Πνηθίιιεη

M

Ν

Μ-RL

Ν-ΝΏ

S

Α

S

ΐΏ

Υσξηφ Πξνθήηεο
2,00
1/ 15‘
444
S
Διίαο
Κεληξηθφο νδηθφο
άμνλαο ζηε Ν. πιεπξά
5,80
2
496
S-M
– Πξνο Παλαγηά
Κξεκληψηηζζα
S: κηθξφο (Small), M: κέηξηνο (Medium), RL: ζρεηηθά κεγάινο (relatively Large)
Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο, ζεκείν πξνο ζεκείν, θάζε δηαδξνκήο, είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνπο ζπγγξαθείο.
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ΑΕΏΑΡΟΜΔ 2ε: ΚΏΣΏΦΤΓΕΟ –ΠΏΡΤΦΒ ΚΟΦΟΤΚΛΕΟ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: Κεληξηθφο νδηθφο άμνλαο ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ, δηαζηαχξσζε πξνο Άλσ
Μεξηά,276 ( 40Ο 28‘ 35,1/ 25Ο 40‘54,2). Σεξκαηηζκφο: νη παξπθέο θνξπθήο Κνπθνχθιην (40Ο 27‘
25,6/ 25Ο38‘ 19,7). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδξνκή πνπ μεθηλά αξρηθά κε κεηαθνξηθφ κέζν
αθνινπζψληαο θαθνηξάρειν ρσκαηφδξνκν, ελψ ζηε ζπλέρεηα κε ηα πφδηα. Δ δηαδξνκή ζην
ρσκαηφδξνκν είλαη πεξίπνπ 8 ρικ., θαη δηαξθεί πεξίπνπ 25‘-30‘. ηε ζπλέρεηα ην θνκκάηη ηεο
πεδνπνξηθήο δηαδξνκή ζα κπνξνχζε θαλείο λα ην νλνκάζεη «κνλνπάηη κειέηεο ηεο θχζεο».
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Τπέξνρε παλνξακηθή ζέα πξνο ην Θξαθηθφ
πέιαγνο, ηα Θέξκα, ηνλ Πχξγν ηνπ Φνληά, ηηο θνξπθέο ηνπ άνο. Τπεξαησλφβηα άηνκα
δξπφο(Quercus dalechampii), 300 εηψλ θαζψο θαη «μχιηλα γιππηά ηεο θχζεο» πνπ απνηεινχλ ηα
μεξά θεξαπλσκέλα άηνκα δξπφο,εληππσζηαθά καθξφβηα άηνκα ηεο αξθεχζνπ. Δ πεξηνρή απνηειεί
βηφηνπν αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. Ώπφ ην ζεκείν «Καξπέο» 280, (40Ο 27‘52,2/ 25Ο38‘ 27,8) ζέα
πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ Φνληά, ηνλ θαηαξξάθηε ηνπ Φνληά θαη ηε βφξεηα πιεπξά ησλ θνξπθψλ ηνπ
άνο.
ΑΕΏΑΡΟΜΔ 3ε: ΑΕΏΑΡΟΜΔ ΡΒΜΏΣΟ ΦΟΝΕΏ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: απφ ηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ κεηά ηα Θέξκα θαη ζην ζεκείν
πνπ ν δξφκνο ηέκλεη ην ξέκα ηνπ Φνληά, ππάξρεη ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη πηλαθίδα
θαηεχζπλζεο γηα ην ξέκα Φνληάο( 40Ο 29' 25,7/25Ο 39' 18). Σεξκαηηζκφο: 1ε ΐάζξα ηνπ ξέκαηνο
Φνληάο (40Ο 28' 49,4/25Ο 38' 47,6). Μηα απφ ηηο σξαηφηεξεο δηαδξνκέο ζην λεζί. Σν ξέκα
«Φνληάο» απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ρεηκαξξηθνχ ηχπνπ πνηακνχο ηεο ακνζξάθεο νη νπνίνη κπνξεί
λα έρνπλ πεξηνδηθή ξνή ζε εηήζην θχθιν ή ζε μεξέο ρξνληέο θαη κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε
πεξηνρέο κε ήπηεο έσο θαη πνιχ ηζρπξέο θιίζεηο (100%) θαη ζε πςφκεηξα έσο θαη 1400κ.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Αηαδξνκή παξάιιεια κε ην ξέκαθαη ην
παξαπνηάκην δάζνο, δίπια ζε ηξερνχκελα λεξά, θάησ απφ ηνλ ίζθην ησλ πιαηάλσλ(ειηθίαο > ησλ
100 εηψλ, χςνο πνπ θζάλεη ηα 20 κ. θαη ππθλή ζπγθφκσζε80%). θαη ησλ ζθιήζξσλ. Μεηθηέο
ζπζηάδεο απφ αεηθχιια πιαηπθχιια. Σνπία «ραξαθηεξηζηηθψλ κνξθψλ». Σηο κνξθέο ζπλζέηνπλ: ν
θαηαξξάθηεο χςνπο 14 κ. πνπ ρχλεηαη νξκεηηθφο πάλσ ζε θάζεηα βξάρηα, ε βάζξα, κηα ηεξάζηηα
ιεθάλε δηακέηξνπ 30 πεξίπνπ κέηξσλ πνπ ελδείθλπηαη γηα θνιχκπη, ηα αησλφβηα πιαηάληα πνπ
ξίδσζαλ κέζα ζηνπο βξάρνπο, θαη άιια πνπ ζπκβηψλνπλ ρξφληα καδί αγθαιηαζκέλα κε ηνπο
θηζζνχο, νη πεζκέλνη θνξκνί ζεφξαησλ πιαηάλσλ θάζεηα ζην ξέκα θαζψο μεξηδψζεθαλ απφ ηελ
νξκεηηθφηεηα ηνπ λεξνχ, κνξθέο βξάρσλ αιιά θαη ζθελδάκηα bonsai (δεκηνπξγίεο ηεο έληνλεο
βφζθεζεο).
ΑΕΏΑΡΟΜΔ 4ε: ΓΡΕΏ ΐΏΘΡΏ - ΒΚΚΛΔΏΚΕ ΥΡΕΣΟ – ΡΒΜΏ ΚΏΡΑΒΛΔ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: Θέξκα, Σεξκαηηζκφο:
Ρέκα Καξδειήο (40Ο 29' 06,5/ 25Ο 37' 08). Μηα
πεξηβαιινληηθή δηαδξνκή, πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο-ζηαζκνχο
(Γξηά ΐάζξα, Βθθιεζάθη Υξηζηφο, Ρέκα Καξδειήο), ζπλνιηθήο απφζηαζεο 3,677 ρηιηνκέηξσλ θαη
νη θιίζεηο θπκαίλνληαη απφ 30-50%.Δ πεξηνρή Γξηά ΐάζξα βξίζθεηαη κέζα ζην ξέκα ζε πςφκεηξν
88κ, κε βφξεηα έθζεζε θαη ήπηα θιίζε 10%. Σν εθθιεζάθη Υξηζηφο (απνκεηλάξη ηνπ ηζηνξηθνχ
κνλαζηεξηνχ) βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 150 κ. ζε επηθάλεηα κε ήπηα θιίζε. Μεηά ην εθθιεζάθη ην
κνλνπάηη θαηεπζχλεηαη αλαηνιηθά θαη ζε πεξίπνπ 300κ. ζπλαληά ην κνλνπάηη γηα ην ξέκα
Καξδειήο.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: πζηάδεο αλαηνιηθνχ πιαηάλνπ (Platanus
orientalis), ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 100 εηψλ, (χςνο πνπ θζάλεη ηα 30κ.), θξάμνη (Fraxinus
ornus) θαη αησλφβηεο θαζηαληέο (Castanea sativa).Καηαξξάθηεο πνπ γιηζηξάεη αλάκεζα ζηα
βξάρηα, θαη βάζξα (κηα ιεθάλε δηακέηξνπ 20 πεξίπνπ κέηξσλ πνπ ελδείθλπηαη γηα θνιχκπη).
Ώησλφβηα άηνκα θνθνξεβπζηάο (Pistacia terebinthus), πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο ιφγσ ηεο
ζπαληφηεηάο ηεο. Θέα πξνο ην απέξαλην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο, ηε Θξάθε θαη ηηο θνξπθνγξακκέο
ηνπ φξνπο άνο.
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ΑΕΏΑΡΟΜΔ 5ε: ΠΡΟ ΑΡΤΟΑΏΟ ΜΏΡΣΕΝΔ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: ρσξηφ Θέξκα, δεμηά ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ( 40Ο 29' 51,2 / 25Ο 36' 12,2).
Σεξκαηηζκφο: δαζνφξηα δάζνπο Μαξηίλε (40Ο 28‘ 53,6/25Ο 35' 36,6). Μηα μερσξηζηή δηαδξνκή,
κε πςειφ νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Ο πεδνπφξνο θηλείηαη ζε κεγάιν κήθνο ηεο δηαδξνκήο κέζα ζε
δάζνο απφ γιηζηξνθνπκαξηέο θαη δξχεο, ελψ απνδεκηψλεηαη απφ ηε νκνξθηά ησλ ηνπίσλ θαη ησλ
αληηθεηκέλσλ ζέαο, ζρεδφλ ζε φιε ηε δηαδξνκή.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Αηαδξνκή κε ζπληξνθηά ηα αξψκαηα ηνπ
ζπκαξηνχ (Thymus sibthorpii) θαη ηεο ξίγαλεο (Origanum vulgare) πνπ αθζνλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θαινθαηξηνχ. Εζηνξηθήο αμίαο ππεξαησλφβηεο δξχεο (ειηθίαο άλσ ησλ 300 εηψλ, χςνο έσο 1820 κ.), πνπ απνηεινχλ κνλαδηθφ ιείςαλν ηέηνηαο βιάζηεζεο ζην ρψξν ηνπ Ώηγαίνπ, αιιά θαη
γιππηά ηεο θχζεο πνπ ζπζηήλνπλ ηα θαηαθείκελα θαη φξζηα μεξά δέληξα δξπφο. Θέα πξνο ην
Θξαθηθφ πέιαγνο, ην Αέιηα ηνπ ξέκαηνο Φνληά θαη ηηο βφξεηεο θιηηχεο ηνπ λεζηνχ.
ΑΕΏΑΡΟΜΔ 6ε: ΥΧΡΏ – ΏΓΕΏ ΏΝΒΜΔ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: Υψξα (40Ο 28'17,1 /25Ο 31' 26,9, πςφκεηξν 260 κ.). Σεξκαηηζκφο: Ώγία Ώλέκε (40ν
45,90/ 25ν 53,46) θαη επηζηξνθή γηα Υψξα κέζσ άιιεο δηαδξνκήο.Οη θιίζεηο μεθηλνχλ απφ 30%
θαη πιεζηάδνληαο ζηελ Ώγία Ώλέκε απμάλνληαη κέρξη θαη 80%.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Παλέκνξθε δηαδξνκή φπνπ ν πεδνπφξνο
κπνξεί λα έρεη ηελ θαιχηεξε παλνξακηθή ζέα πξνο ηα φκνξθα ηνπία ηνπ λεζηνχ (πέιαγνο,
ειηνβαζίιεκα, βξαρψδε ηνπία, θνηιάδα Ξεξνπνηάκνπ, δπηηθέο πιαγηέο ηνπ άνο, Άγην ξνο, η‘
Ώιψληα, ηελ πεδηάδα, ηελ Κακαξηψηηζζα θαη ην αθξσηήξη ).Σν Ξσθιήζη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ
(πςνκ. 280κ) θαη ηνπ Ώγίνπ Βπζηξαηίνπ (πςνκ. 245κ.). Δ βιάζηεζε ζπλίζηαηαη απφ θξχγαλα θαη
θαηά ζέζεηο απφ αείθπιια πιαηχθπιια.
ΑΕΏΑΡΟΜΔ 7ε: ΛΕΜΝΟΘΏΛΏΏ ΏΓΕΟΤ ΏΝΑΡΒΏ – ΏΚΡΧΣΔΡΕ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: Κακαξηψηηζζα, απφ ηνλ παξαιηαθφ δξφκν, θνληά ζην ηέινο ηνπ ιηκαληνχ (40 Ο 28'
24/25Ο 28' 16). Σεξκαηηζκφο: Ώθξσηήξη(40Ο 28' 33/ 25Ο 26' 40).
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Φάξνο ζην αθξσηήξη, ππέξνρν ειηνβαζίιεκα
θαη ην αηνιηθφ πάξθν. ηα λεξά ηεο Ληκλνζάιιαζζαο θαζξεθηίδεηαη φιν ην λεζί, ηηο θνξπθέο ηνπ
άνο απφ ηε δπηηθή πιεπξά. Αελ εκθαλίδεηαη δελδξψδεο βιάζηεζε παξά κφλν ριφε, ρακεινί
ζάκλνη θαη θαηά ζέζεηο αξκπξίθηα (Tamarix sp.), ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο αικχξαο θαη ησλ
ηζρπξψλ αλέκσλ πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή. Τγξφηνπνο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ παξακνλή ησλ
πνπιηψλ ζην λεζί, ηελ ηξνθή ηνπο θαη ηελ μεθνχξαζή ηνπο.
ΑΕΏΑΡΟΜΔ 8ε:ΡΒΜΏ ΞΔΡΟΠΟΣΏΜΟΤ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: ην ρσξηφ Ξεξνπφηακνο (πιαηεία 40Ο 26‘ 35,8/ 25Ο31‘ 32,6 ). Σεξκαηηζκφο:
θαηαξξάθηεο Ξεξνπνηάκνπ (40Ο 27‘ 5,9/ 25Ο32‘ 21,1. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ αμηφινγε θαη
εληππσζηαθή δηαδξνκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ θνηιάδα ηνπ ξέκαηνο Ξεξνπνηάκνπ. Ο
πεδνπφξνο ζα εληππσζηαζζεί απφ ηελ δηαδξνκή θαζψο ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ πεξπαηά πάλσ ή
δίπια ζην αξδεπηηθφ θαλαιάθη θαη απφ εθεί κπνξεί λα ζαπκάζεη ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ ξέκαηνο,
κε ηηο άγξηεο απφθξεκλεο πιαγηέο αιιά θαη ηελ πινχζηα βιάζηεζε ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηνλ
ήρν ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ ηνπ θαλαιηνχ.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: πζηάδεο κε πιαηάληα, ειηθίαο άλσ ησλ 100
εηψλ (χςνο 15-20 κ.), πνπξλάξηα ζε δελδξψδε κνξθή, ζθελδάκηα, θνθνξεβπζηέο θαη θηιχθηα.
Αηαδξνκή ππφ ηελ ζθηά ησλ πιαηαληψλ, παξέα κε ηνλ ήρν ηνπ λεξνχ. Θέα πξνο ηελ θνίηε ηνπ
ξέκαηνο Ξεξνπνηάκνπ θαη ηηο απέλαληη απφθξεκλεο πιαγηέο απφ γξαληηηθά πεηξψκαηα.
Καηαξξάθηεο χςνπο 12 κ. θαη βάζξα, αξθεηνχ βάζνπο, ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα θνιπκπήζεη.
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ΑΕΏΑΡΟΜΔ 9ε: ΠΡΟΦΔΣΔ ΔΛΕΏ – ΠΏΝΏΓΕΏ ΜΏΝΣΏΛ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο
Ώθεηεξία: ρσξηφ Πξνθήηεο Διίαο (40Ο 26‘ 0,8/ 25Ο32‘ 42,5). Σεξκαηηζκφο: Ξσθιήζη Παλαγηά
Μαληάι (40ν 44,54/ 25ν 54,44).Ώπφ ην θέληξν ηνπ ρσξηνχ Πξνθήηεο Διίαο θαηεπζπλφκαζηε
ΐνξεηνδπηηθά πξνο ηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ. Ώπφ εθεί μεθηλά βαηφο ρσκαηφδξνκνο, πνπ πάεη γηα ηελ
Παλαγηά Μαληάι.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Τπέξνρα κεκνλσκέλα κεγάια δέληξα
γθνξηζηάο (Pyrus amygdaliformis), πνπξλαξηνχ (Quercus coccifera) θαη δξπφο (Quercus
dalechampii). Τπεξαησλφβηα άηνκα πιαηάλνπ (χςνο πνπ θζάλεη ηα 30 κ.). Θέα πξνο ηηο
βνξεηνδπηηθέο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, ην πέιαγνο, ην Aθξσηήξη, ην Άγην ξνο, ηε Λήκλν. Σν
μσθιήζη ηνπ Ώε Νηθφια (369 κ.), ην πεξηθιεηφκελν απφ βιάζηεζε μσθιήζη ηεο Μαληαι‘
Παλαγηάο. Τπέξνρν ειηνβαζίιεκα πνπ αληαλαθιάηαη ζηα λεξά ηεο ζάιαζζαο.
ΑΕΏΑΡΟΜΔ 10ε: ΠΏΝΏΓΕΏ ΚΡΔΜΝΕΧΣΕΏ - ΟΡΟΠΒΑΕΟ
Γεληθή πεξηγξαθή - Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο:
Ώθεηεξία: θεληξηθφο νδηθφο άμνλαο ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ (40Ο 24' 29/ 25Ο 35' 06),
πςφκεηξν 329κ. ζηε δηαζηαχξσζε γηα Παλαγηά Κξεκληψηηζζα, κεηά απφ ηνπο νηθηζκνχο
Λάθθσκα θαη Αάθλεο. Σεξκαηηζκφο: Παλαγηά Κξεκληψηηζζα (πςνκ. 300 κ.) θαη Οξνπέδην (40 Ο
24' 30 / 25Ο 35' 18,9), (495κ. πςφκ., απφθξεκλα). Ο πεδνπφξνο θηλείηαη ζηηο λνηηνδπηηθέο πιαγηέο
ηνπ λεζηνχ, ελψ ππάξρνπλ δχν επηινγέο, ε κία πνπ νδεγεί ζην εθθιεζάθη ηεο Παλαγηάο
Κξεκληψηηζζαο, θαη ε δεχηεξε πνπ θαηαιήγεη ζην Οξνπέδην απφ φπνπ ν επηζθέπηεο
απνδεκηψλεηαη απφ ηελ νκνξθηά ησλ ηνπίσλ θαη ηα αληηθείκελα ζέαο. ηελ πεξηνρή Οξνπέδην
πλένπλ ηζρπξνί άλεκνη, ππάξρεη ζεκαληηθή θιίζε (40-50%) θαη κεγάιν πνζνζηφ βξάρσλ ζηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Κπξηόηεξα νηθνινγηθά θαη ηνπηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Ξσθιήζη Παλαγίαο Κξεκληψηηζαο (πήξε ην
φλνκά ηνπ απφ ην γεγνλφο φηη είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε απφηνκνπο γθξεκνχο). Τπεξαησλφβηα άηνκα
πνπξλαξηνχ κε χςνο πνπ θζάλεη ηα 15κ. θαη θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο.
Θέα πξνο κνλαδηθφ παλνξακηθφ ηνπίν πξνο ηε ζάιαζζα, ηελ Ίκβξν, ην ιφθν ηνπ Άε Ληα, ηελ
παξαιία ηεο Παρηάο Άκκνπ, ηνπο εληππσζηαθνχο απφηνκνπο γθξεκνχο. Διηνβαζίιεκα.
Πξνηάζεηο γηα ήπηεο επεκβάζεηο
Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ παξαηεξνχληαη ζνβαξέο ειιείςεηο
ζηηο ππνδνκέο θαη εηδηθά ζηελ ελεκέξσζε ζε φιν ην δίθηπν ησλ δηαδξνκψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε φζνπο επηζθέπηεο επηζπκνχλ ηελ εμεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ
λεζηνχ. Γη΄ απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα ζεηξά γεληθά ήπησλ επεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο, απνιαπζηηθέο θαη θπξίσο αζθαιείο νη δηαδξνκέο. Οη απαηηνχκελεο ήπηεο
εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ ε θάζε δηαδξνκή λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή, αζθαιήο θαη ειθπζηηθή γηα
πεδνπνξία θαη κειέηε ηεο θχζεο, πεξηιακβάλνπλ: θαζαξηζκφ ησλ παιηψλ κνλνπαηηψλ, θαηαζθεπή
κηθξψλ ήπησλ ηερληθψλ έξγσλ γηα ηε βαηφηεηα ησλ κνλνπαηηψλ (μχιηλα ζθαινπάηηα,
πξνζηαηεπηηθά μχιηλα θηγθιηδψκαηα), λέα ράξαμε κνλνπαηηψλ, ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ,
πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο θαη θαηεχζπλζεο, θαη θαηαζθεπή ήπησλ ππνδνκψλ αλαςπρήο (παγθάθηα,
ηξαπεδφπαγθνη, πέηξηλεο βξχζεο, θηφζθηα γηα πξνζηαζία ζηηο εθηεζεηκέλεο ζην αέξα θαη ζηνλ ήιην
ζέζεηο, μχιηλα παξαηεξεηήξηα, θαη μχιηλνη θάδνη απνξξηκκάησλ). ιεο νη παξαπάλσ επεκβάζεηο
έρνπλ απνηππσζεί ζηνπο αλαιπηηθνχο ράξηεο ηεο θάζε δηαδξνκήο, θαη ζην αθξηβέο ζεκείν ηεο
δηαδξνκήο, κε ζθνπφ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο εθηέιεζήο ηνπο.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Αηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ
λεζηνχ, ν νπνίνο παξακέλεη αλαμηνπνίεηνο γηα πνιινχο ιφγνπο. Δ αλάδεημε ησλ πςειψλ
δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηνπ αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ θπζηθψλ
θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπίσλ, ηδηαίηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ, θαη νηθνινγηθψλ ελδηαηηεκάησλ,
θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο δηθηχνπ πεξηβαιινληηθψλ δηαδξνκψλ θαη κνλνπαηηψλ ηεο θχζεο,
αζθαινχο θαη ειθπζηηθήο πξφζβαζεο, απνηειεί ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε. Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη
έληνλα λα επηζεκαλζεί φηη ζην λεζί ππάξρνπλ δηάθνξεο
πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο πνπ
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πεξηιακβάλνπλ επηθίλδπλα ζεκεία θαη δχζθνιεο θαηαβάζεηο θαξαγγηψλ, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη
επαξθήο ελεκέξσζε θαη παξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ ζέιεη λα απνιαχζεη ην
κνλαδηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ. Οη ειιείςεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ ηαιαηπσξία ησλ
επηζθεπηψλ, ζηε δεκηνπξγία ερζξηθψλ εληππψζεσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηελ εκθάληζε
ηξαγηθψλ αηπρεκάησλ πνπ θνζηίδνπλ θαη αλζξψπηλεο δσέο. Ώξθεηά είλαη ηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ
ζπκβεί ζηα γιηζηεξά βξάρηα, γχξσ απφ ηηο βάζξεο θαη ηνπο θαηαξξάθηεο ιφγσ πιεκκεινχο
ελεκέξσζεο ή κε απαγφξεπζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή θαη
εκπεηξία. Δ δεκηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηηο
απαηηνχκελεο ήπηεο επεκβάζεηο ζε θάζε δηαδξνκή, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αξρή γηα κηα
αζθαιή θαη ειθπζηηθή εμεξεχλεζε ηνπ πνιχηηκνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ λεζηνχ, απφ άηνκα φισλ
ησλ ειηθηψλ.
Abstract
Samothraki is a Greek island that offers alternative tourism and especially ecological, natural and
hiking tourism. The natural resources and landscapes of the island are unprecedented. The present
research deals with the study for the design of a network of environmental routes/nature trails on
the island of Samothrace, with a view to ecotourism development, protection of the natural
environment and sustainable development of the island through the promotion of the natural and
cultural landscapes, and ecological habitats.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ώλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ

ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ ΚΏΕ ΛΕΠΏΝΔ ΑΤΟ ΠΟΕΚΕΛΕΧΝ ΏΡΧΝΕΏ
(ARONIA MELANOCARPA VAR. NERO
ΚΏΕ VAR. VIKINGS)
ακαξά, Θεαλώ1; Μεηαμά, Βηξήλε2; Φσκά, Πνιπμέλε2; Μπνύηια, Ώξεηή2; παλόο, Εσάλλεο1
ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ, Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ, 57006, ΐαζηιηθά, theasam@fri.gr
ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ, Ελζηηηνχην Βδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ, 57001, Θέξκε

1
2

Πεξίιεςε
Δ αξψληα ε µειαλφθαξπε (Aronia melanocarpa) είλαη είδνο, ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα εηζήρζεθε
θαη θαιιηεξγείηαη επξέσο ζηε ρψξα µαο. ην αγξφθηεκα ηνπ Ελζηηηνχηνπ ∆αζηθψλ Βξεπλψλ,
δνθηκάδνληαη δχν πνηθηιίεο αξψληαο, ε ΐαιθαληθή (Aronia melanocarpa var. nero) θαη ε
Μεζεπξσπατθή (Aronia melanocarpa var. vikings). Πξαγκαηνπνηήζεθε ιίπαλζε ησλ θπηψλ εθάπαμ
πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ. Μεηξήζεθαλ ηα θχξηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ζηα θχιια θαη ζηνπο
θαξπνχο ησλ θπηψλ. Παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ην N ηφζν ζηηο πνηθηιίεο φζν
θαη ζηνλ ρεηξηζκφ. Σα ζηνηρεία P, K, Mg, Zn θαη Fe παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
αλά ρεηξηζκφ. Βλδείθλπηαη αδσηνχρνο ιίπαλζε λσξίο ηελ άλνημε, πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ θαη
δηαθπιιηθή ιίπαλζε κε καγγάλην θαη ζίδεξν πξηλ ηελ θαξπφδεζε.
Λέμεηο θιεηδηά: Αξώληα, πνηθηιίεο, θύιια, θαξπνί, ιίπαλζε.
Βηζαγσγή
Δ Aronia melanocarpa (Michx.) είλαη έλαο θπιινβφινο ζάκλνο απφ ηελ νηθνγέλεηα Rosaceae πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηε ΐφξεηα Ώκεξηθή (Strigl θ.α. 1995, Jeppsson 2000a, 2000b). Έρεη θπηεπηεί εδψ θαη
πνιχ θαηξφ ζηα βφξεηα κέξε ηεο Βπξψπεο θαη ηεο Ρσζίαο.
Ο θαξπφο είλαη έλα καχξν κνχξν, γηα ην νπνίν ππάξρεη κεγάιε δήηεζε ζηελ αγνξά ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Σα κνχξα επεμεξγάδνληαη γηα δηάθνξα πξντφληα, φπσο: θξαζί, καξκειάδα, ζηξφπη, ρπκφ θαη
ηζάη (Kawecki θαη Tomaszewska 2006). Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα αξσκαηηζκφ θαη ρξσκαηηζκφ
πνηψλ (Dinović 2010). Σν κνχξν έρεη ζηπθή γεχζε θαη εθηηκάηαη ηδηαίηεξα γηα πςειή πεξηεθηηθφηεηα
ζε βηηακίλε C θαη αληηνμεηδσηηθά. Ώπηφ ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ θαζηζηά ηελ αξψληα κηα
ρξήζηκε πξνιεπηηθή δηαηηεηηθή πξφηαζε γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ αζζέλεηεο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ην νμεηδσηηθφ ζηξεο. Σα θχξηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά πνπ επζχλνληαη γηα απηφ ην
απνηέιεζκα είλαη νη αλζνθπαλίλεο θαη νη πξναλζνθπαληδίλεο (Wu θ.α. 2004). Βθηφο απφ απηά ηα
ζπζηαηηθά, άιιεο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξψληα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε πγεία φπσο
νξγαληθά νμέα, βηηακίλεο θαη αλφξγαλα άιαηα. Πξνθαηαξθηηθέο θιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη
σθέιηκε δξάζε ηεο αξψληαο ζε πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, θαξδηαγγεηαθψλ
παζήζεσλ, ρξφλησλ θιεγκνλψλ, δηαηαξαρψλ ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηεο θιεγκνλήο ηνπ
ήπαηνο (Valcheva-Kuzmanova θ.α. 2005, Lala θ.α. 2006). Δ αξψληα έρεη ήδε επξεία εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ζηε ΐφξεηα Βπξψπε, φπνπ ηα θξνχηα ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπζηαηηθφ ρπκψλ,
αιθννινχρσλ ή ελεξγεηαθψλ πνηψλ θαη σο ρξσζηηθή ηξνθίκσλ. Ώληαπνθξηλφκελε ζε πςειή δήηεζε
ηεο αγνξάο, ε παξαγσγή ηεο ζηελ Βιιάδα έρεη εληαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Μέρξη ηψξα, ηα δεηήκαηα πνηφηεηαο εδάθνπο έιαβαλ ιίγε πξνζνρή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε
θπηεηψλ αξψληαο, ιφγσ ηεο επξέσο δηαδεδνκέλεο άπνςεο φηη αλαπηχζζεηαη θαιά ζε φινπο ηνπο
ηχπνπο εδάθνπο (Dinović 2010). Οη Bussieres θ.α. (2008) έρνπλ αλαθέξεη πςειφ δπλακηθφ αλάπηπμεο
ηεο αξψληαο ζε εδάθε πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηχξθεο ζηνλ Καλαδά. Βηήζηα
θαηαθξεκλίζκαηα ησλ 700mm θαη pH εδάθνπο απφ 6 έσο 6,5 έρνπλ αλαθεξζεί σο επλντθά γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο αξψληαο (Walther θαη Schnell 2009). Οη ίδηνη ζπγγξαθείο δήισζαλ φηη ηα ειαθξά
ακκψδε εδάθε, πνπ ππφθεηληαη ηαθηηθά ζε ζεξηλέο μεξαζίεο, δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο αξψληαο.
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Δ Βιιάδα απνηειεί ην λνηηφηεξν άθξν εμάπισζεο ηεο αξψληαο ζηελ Βπξψπε (έρεη θπηεπηεί απφ ηα
βφξεηα ζχλνξά καο κέρξη ηελ Πεινπφλλεζν). Σν Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ Θεζζαινλίθεο, πνπ
ππήξμε πξσηεξγάηεο ηεο εηζαγσγήο θαη εμάπισζεο ηεο λέαο απηήο θαιιηέξγεηαο ζηελ Βιιάδα, ηα
ηειεπηαία ρξφληα δερφηαλ παξάπνλα θαιιηεξγεηψλ αξψληαο γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηαδφηαλ ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο θπξίσο ζε φηη αθνξά ηε ζξέςε ησλ θπηψλ (παλφο θ.α. 2013,
2015). Βλψ ππάξρεη δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ηεο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηε
ιίπαλζή ηνπ, δελ ππάξρνπλ νδεγίεο γηα ηελ Βιιάδα θαη ηα ηδηαίηεξα εδαθνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
(μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο θαη αιθαιηθά εδάθε), πνπ αλαπηχζζνληαη νη θαιιηέξγεηαο αξψληαο ζηελ
Βιιάδα. θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα κειεηεζεί ην πξνθίι ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα θχιια
ηεο αξψληαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ κέρξη ηελ πηψζε ηνπο ην
θζηλφπσξν. Βπίζεο λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο θαιιηεξγεηέο γηα ηε
ιίπαλζή ηνπο. Γηα λα απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα ππήξμε ζπλεξγαζία δχν Ελζηηηνχησλ ηνπ
ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ, ην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ Θεζζαινλίθεο θαη ην Ελζηηηνχην
Βδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο έξεπλαο
Δ πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη ζην αγξφθηεκα ηνπ Ελζηηηνχηνπ ∆αζηθψλ Βξεπλψλ Θεζζαινλίθεο,
πνπ βξίζθεηαη ζηα Λνπηξά Θέξκεο θαη απέρεη 20Km αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν
ππεξζαιάζζην χςνο είλαη 30m. Ώπφ ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ηαζµνχ πνπ βξίζθεηαη ζην
Ελζηηηνχην ∆αζηθψλ Βξεπλψλ θαη ζχκθσλα µε ην νµβξνζεξµηθφ πειίθν Q (Emberger 1971) ην θιίµα
ραξαθηεξίδεηαη Μεζνγεηαθφ, ςπρξφ θαη εµίμεξν. Ώπφ ην νµβξνζεξµηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηφδνπ
1978-2014 έρνπκε φηη ην κέζν εηήζην χςνο βξνρήο είλαη 455mm, ε κέζε ζεξκνθξαζία 15,5 νC, ε
μεξνζεξµηθή πεξίνδνο δηαξθεί 4,5 µκήλεο (αξρίδεη αξρέο ΜαΎνπ θαη ηειεηψλεη ζηα κέζα
επηεκβξίνπ), ν ςπρξφηεξνο µκήλαο είλαη ν Εαλνπάξηνο θαη ν ζεξκφηεξνο ν Ενχιηνο. H πςειφηεξε
ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2012 (41,2νC).
Μέζνδνο έξεπλαο
Σνλ Μάξηην ηνπ 2012, εγθαηαζηάζεθε ζην αγξφθηεκα ηνπ Ελζηηηνχηνπ Ααζηθψλ Βξεπλψλ
Θεζζαινλίθεο µία κφληκε πεηξακαηηθή επηθάλεηα, φπνπ δνθηκάδνληαη δχν πξνειεχζεηο ηεο αξψληαο:
α) ε ΐαιθαληθή (Aronia melanocarpa var. nero) κε πξνέιεπζε ηε ΐνπιγαξία θαη β) ε Μεζεπξσπατθή
(Aronia melanocarpa var. vikings) κε πξνέιεπζε ηελ Πνισλία. Φπηεχηεθαλ 200 δηεηή θπηάξηα 100
γηα θάζε πξνέιεπζε, ζε θπηεπηηθφ ζχλδεζκν 3mX3m, ζε δέθα ελαιιαζζφκελεο ζεηξέο ησλ δέθα
θπηαξίσλ ε θάζε µία πξνέιεπζε. Σα θπηάξηα ηεο ΐαιθαληθήο πνηθηιίαο (var. nero) ήηαλ ζπνξφθπηα,
ελψ ηεο Μεζεπξσπατθήο (var. vikings) πξνήιζαλ απφ κνζρεχκαηα. Βθαξκφζηεθε ηελ άλνημε πξηλ ηελ
έθπηπμε ησλ θχιισλ ιίπαλζε θαη ρξήζε δεφιηζνπ ζηηο πέληε πξψηεο ζεηξέο ησλ ζπνξνθχησλ ηεο
Aronia melanocarpa var. nero θαη ζηηο πέληε πξψηεο ζεηξέο ησλ κνζρεπκάησλ ηεο Aronia
melanocarpa var. vikings. Πξαγκαηνπνηήζεθε βαζηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε κε 1Kgr ζετθή ακκσλία
(NH3SO4) θαη 3,5Kgr δεφιηζν, αλά θπηφ. Δ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ δεφιηζνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Υεκηθή αλάιπζε δεόιηζνπ
Table 1. Chemical analysis of zeolithos
Υεκηθή έλσζε
Πεξίπνπ Wt%
(Na1K1Ca)6(Si1Al)36O72*20H2O
85
(Na1Ca)Al(SiAl)3O8
9
SiO2
<3
(K1Na1Ca)(Al1Mg1Fe)2(Si1Al)4O10(OH1F)2
<3
Ώπξνζδηφξηζην πιηθφ
<5

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018 πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο έγηλε εδαθνηνµή ζηελ πεηξακαηηθή
επηθάλεηα (βάζνο 0-30cm) θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο ζην ρεκείν ηνπ
Ελζηηηνχηνπ Βδαθνπδαηηθψλ Πφξσλ. Ώπφ ηνλ Ενχλην κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2018,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 9 δεηγκαηνιεςίεο θχιισλ αλά 15 εκέξεο (10 ζαθνπιάθηα βάξνπο 50gr έθαζην,
πέληε αλά πνηθηιία θαη ρεηξηζκφ).ιεο νη κεηξήζεηο έγηλαλ ζε πιήξσο αλαπηπγκέλα, άζηθηα απφ
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έληνκα θαη ρσξίο ρξσκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θχιια, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε θαη απφ ηηο
ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο ηνπ νξίδνληα θαη απφ ην θάησ θαη απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ ζάκλνπ ψζηε λα
πξνθχςεη έλα νκνηνγελέο δείγκα. Σα θχιια πιχζεθαλ κε άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα
κε απεζηαγκέλν λεξφ γηα λα απνκαθξπλζεί ε ζθφλε. Μεηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε θνχξλν γηα μήξαλζε
ζηνπο 65νC γηα 24 ψξεο. Σα θχιια αιέζηεθαλ ζε ειεθηξηθφ κχιν κέρξη ην πιηθφ λα πεξλάεη απφ
θφζθηλν 60mesh θαη απνζεθεχηεθαλ ζε πιαζηηθά ζαθνπιάθηα. Βπίζεο, ζηα κέζα επηεκβξίνπ
ζπιιέρζεθαλ ψξηκνη θαξπνί. Οη θαξπνί πιχζεθαλ, μεξάζεθαλ, αιέζηεθαλ θαη απνζεθεχηεθαλ ζε
πιαζηηθά ζαθνπιάθηα.
Υεκηθή αλάιπζε
Μέηξεζε νιηθνύ αδώηνπ θαηά Kjeldahl
Γπγίδνπκε πεξίπνπ 0,25gr αιεζκέλνπ θπηηθνχ ηζηνχ θαη ην κεηαθέξνπκε ζε θηάιεο ρψλεπζεο ησλ
100ml. Πξνζζέηνπκε κεξηθέο κπίιηεο βξαζκνχ θαη κία ηακπιέηα θαηαιχηε. Πξνζζέηνπκε 10mL
ππθλφ ζεηηθφ νμχ. Σνπνζεηνχκε ηηο θηάιεο ζηελ ζπζθεπή ρψλεπζεο ζηνπο 100°C γηα 20min θαη ζηελ
ζπλέρεηα ζηνπο 425°C γηα 2 ψξεο.
Ώθνχ νινθιεξσζεί ε ρψλεπζε κεηαθέξνπκε ηηο θηάιεο ζηελ ζπζθεπή απηφκαηεο απφζηαμεο φπνπ
πξνζηίζεληαη 5mL απεζηαγκέλν λεξφ θαη 5mL θαπζηηθφ λάηξην 10N. Ώπνζηάδνπκε κε πδξαηκνχο
γηα 5min θαη ην απφζηαγκα ζπιιέγεηαη ζε δηάιπκα βνξηθνχ νμένο 2% (H3BO3) θαη ηηηινδνηείηαη κε
δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο (HCl) 0.1N (Mories, 1983, Hachand θαη Brayton 1986).
Κάλνπκε φιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη κε έλα ηπθιφ δείγκα. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεζφδνπ
θάλνπκε ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηή ζπγθέληξσζε αδψηνπ απφ ην Standard δηάιπκα NNH4+ 1000ppm.
Μέηξεζε Βνξίνπ
Γπγίδνπκε 0,5gr αιεζκέλνπ θπηηθνχ ηζηνχ ζε θάςα πνξζειάλεο θαη ηνπνζεηνχκε ζε θνχξλν
πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηνπο 550νC γηα 5 ψξεο. Ώθνχ θξπψζεη, παξαιακβάλνπκε κε 2ml HCl 1N θαη
ζπκπιεξψλνπκε κε απεζηαγκέλν λεξφ ζηα 25ml θαη δηεζνχκε.
Μεηαθέξνπκε 15ml απφ ην εθρχιηζκα ζε πιαζηηθή νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 25ml. Έπεηηα
πξνζζέηνπκε 2ml απφ ην δηάιπκα νμηθνχ ακκσλίνπ, 0,5ml απφ ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα θαη 1ml απφ ην
δηάιπκα EDTA θαη αλακηγλχνπκε θαιά. Πξνζζέηνπκε 5ml απφ ην δηάιπκα αδσκεζίλεο-Δ θαη
ζπκπιεξψλνπκε κε απνζηαγκέλν λεξφ ζηα 25ml. Ώλαθηλνχκε ην πεξηερφκελν ησλ θηαιψλ θαη
πεξηκέλνπκε 2 ψξεο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ρξψκαηνο. Μεηξάκε ηελ απνξξφθεζε ζε
θαζκαηνθσηφκεηξν ζηα 414nm.
Αεκηνπξγία θακπχιεο: Μεηαθέξνπκε 0, 1, 2, 3, 4 θαη 5ml απφ ην δηάιπκα πνπ έρεη ζπγθέληξσζε
10ppm ΐ ζε νγθνκεηξηθέο ησλ 25ml θαη πξνζζέηνπκε απνζηαγκέλν λεξφ κέρξη πεξίπνπ ηνλ φγθν ησλ
10ml. Πξνζζέηνπκε 2ml απφ ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα θαη 1ml απφ ην δηάιπκα EDTA θαη
αλακηγλχνπκε θαιά. Έπεηηα πξνζζέηνπκε 5ml απφ ην δηάιπκα αδσκεζίλεο-Δ θαη ζπκπιεξψλνπκε κε
απνζηαγκέλν λεξφ κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ φγθνπ ησλ 25ml. Οη ηειηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ΐ ζηηο
νγθνκεηξηθέο θηάιεο αληηζηνηρνχλ ζε 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 θαη 2,0ppm B.
Ώλαθηλνχκε ην πεξηερφκελν ησλ θηαιψλ θαη πεξηκέλνπκε 2 ψξεο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ρξψκαηνο.
Μεηξάκε ηελ απνξξφθεζε ζην θαζκαηνθσηφκεηξν ζηα 414nm (Gavlak, 1994; Keren 1996).
Μέηξεζε καθξνζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ
Γπγίδνπκε 1gr αιεζκέλνπ θπηηθνχ ηζηνχ ζε θάςα πνξζειάλεο θαη ηνπνζεηνχκε ζε θνχξλν πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ ζηνπο 550νC γηα 5 ψξεο. Ώθνχ θξπψζεη, παξαιακβάλνπκε κε 5ml HCl 6N θαη
ζπκπιεξψλνπκε κε απεζηαγκέλν λεξφ ζηα 50ml. Αηεζνχκε θαη κεηξάκε ζην ICP (Walsh 1983,
Montaser θ.α. 1987). ΐαζκνλνκνχκε ην ICP-OES κε ηξία Standards ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή. Βθθξάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ζε % γηα καθξνζηνηρεία θαη ζε ppm γηα ηρλνζηνηρεία,
μεξνχ θπηηθνχ ηζηνχ.
ηαηηζηηθή αλάιπζε
Γηα λα κεηξεζνχλ νη δηαθνξέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεηγκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε γεληθά γξακκηθά κνληέια (Zar 1996, Rencher 2000). Ο
πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ήηαλ έλαο 2x2 παξάγνληεο κε ηειείσο ηπραίν ζρεδηαζκφ. Οη ζηαηηζηηθέο
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αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS v 17.0 (SPSS Inc., Chicago: IL). ια
ηα κέζα δηαρσξίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (P<0,05).
Ώπνηειέζκαηα
ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εδαθνηνκήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
βάζνο 0-30cm ζηελ πεηξακαηηθή επηθάλεηα ζην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ηεο εδαθηθήο αλάιπζεο
Table 2. Soil analysis results
Παξάκεηξνη

Σηκ
ή

pH

7,11

Οξγαληθή νπζία (%)

2,47

Μεραληθή
αλάιπζε

Άξγηινο(%)

34,0

Ειχο(%)

38,0

Άκκνο(%)

28,0

Ώλζξαθηθφ αζβέζηην (%)

4,00

ΝΟ3-Ν (ppm)

6,47

P (ppm)

32

K (ppm

414

Mg (ppm)

879

Fe (ppm)

6,30

Zn (ppm)

0,60

Mn (ppm)

8,73

Cu (ppm)

1,65

B (ppm)

0,38

Ώπφ ηα ζηνηρεία ηεο εδαθνινγηθήο αλάιπζεο πξφθεηηαη γηα έλα έδαθνο κέηξηα βαξεηάο κεραληθήο
ζχζηαζεο, ζρεδφλ νπδέηεξεο αληίδξαζεο, θαλνληθήο αιαηφηεηαο, κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία. Ώπφ άπνςε γνληκφηεηαο
εδάθνπο, ηα ζξεπηηθά άδσην, ςεπδάξγπξνο θαη βφξην κεηξήζεθαλ κε ρακειή ζπγθέληξσζε.
ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Βηθφλα 1) παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ
φισλ ησλ ζξεπηηθψλ ζηα θχιια αξψληαο γηα ηηο 2 πνηθηιίεο θαη ηνπο 2 ρεηξηζκνχο ιίπαλζεο θαηά ηελ
πεξίνδν Ενπλίνπ-επηεκβξίνπ. Οη ηηκέο απνηεινχλ κέζνπο φξνπο 5 επαλαιήςεσλ.
Nero-λίπανςη
Nero-λίπανςη
ΑΗΩΣΟ
ΦΩΦΟΡΟ
Vikings-λίπανςη

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ
λίπανςη
Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Vikings-λίπανςη
Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Vikings-χωρίσ λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

%

%

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

Γενικόσ τφποσ
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ΚΑΛΙΟ

Nero-λίπανςη

Nero-λίπανςη

ΑΒΕΣΙΟ

Vikingsλίπανςη
Nero-χωρίσ
λίπανςη
Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Vikings-λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ
λίπανςη
Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

%
Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

%

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

Γενικόσ τφποσ

d-mmm

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
d-mmm

Γενικόσ τφποσ
d-mmm

Γενικόσ τφποσ

d-mmm

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

ΜΑΓΝΘΙΟ

Neroλίπανςη

ΒΟΡΙΟ

Nero-λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Vikingsλίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Vikingsλίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

%

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

ΜΑΓΓΑΝΙΟ

Nero-λίπανςη

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

ppm

Γενικόσ τφποσ

Nero-λίπανςη

ΨΕΤΔΑΡΓΤΡΟ

Vikings-λίπανςη

Vikings-λίπανςη Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

ppm

ppm

Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ
λίπανςη
Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

ΙΔΘΡΟ

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm
Nero-λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

d-mmm

Γενικόσ τφποσ

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

Γενικόσ τφποσ

Nero-λίπανςη

ΧΑΛΚΟ
Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
Nero-χωρίσ
λίπανςη

ppm

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Vikings-λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Nero-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Vikings-χωρίσ
λίπανςη

Γενικόσ τφποσ

ppm

Vikingsλίπανςη

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

Γενικόσ τφποσ
d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

d-mmm

Γενικόσ τφποσ

Βηθφλα 1. Γηαγξάκκαηα κέζσλ όξσλ ζξεπηηθώλ ζε θύιια αξώληαο ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ-επηεκβξίνπ
Image 1. Means‟ diagrams of elements that were measured
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Γηα ηα καθξνζηνηρεία ηνπ πεηξάκαηνο είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
Γηα ην άδσην ε ANOVA έδεημε φηη νη θχξηεο επηδξάζεηο ησλ παξαγφλησλ ‗ρεηξηζκφο‘ θαη
‗ρεηξηζκφο*πνηθηιία‘ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05. Δ επίδξαζε ηνπ
παξάγνληα ‗πνηθηιία‘ δελ αληρλεχηεθε σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05.
ηνλ Πίλαθα 3, πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ζπγθεληξψζεηο (ΜΟ) ηνπ αδψηνπ γηα ηηο
δχν πνηθηιίεο θαη ηνπο δχν ρεηξηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα.

ηνηρείν

Πίλαθαο 3. Μέζεο ζπγθεληξώζεηο αδώηνπ αλά πνηθηιία θαη ρεηξηζκό
Table 3. Average concentrations of nitrogen per variety and treatment
Πνηθηιία*Υεηξηζκφο
Μέζε ζπγθέληξσζε (%)

ΏΓΧΣΟ

Nero κε ιίπαλζε
Nero ρσξίοιίπαλζε
Vikings κειίπαλζε
Vikings ρσξίοιίπαλζε

2,03a
1,45b
2,18a
1,44b

*Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο πνπ αθνινπζνχληαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο p˂0.05.

Γηα ηνλ θψζθνξν, ην θάιην θαη ην καγλήζην ε ANOVA έδεημε φηη κφλν ε θχξηα επίδξαζε ηνπ
παξάγνληα ‗ρεηξηζκφο‘ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05.
Γηα ην αζβέζηην ε ANOVA έδεημε φηη θακία θχξηα επίδξαζε παξαγφλησλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05.
Πίλαθαο 4. Μέζεο ζπγθεληξώζεηο θσζθόξνπ, θαιίνπ θαη καγλεζίνπ αλά ρεηξηζκό
Table 4. Average concentrations of phosphorus, potassium and magnesium per treatment
ηνηρείν
Υεηξηζκφο
Μέζε ζπγθέληξσζε (%)
ΦΧΦΟΡΟ
ΚΏΛΕΟ
ΜΏΓΝΔΕΟ

Mε ιίπαλζε
Xσξίο ιίπαλζε
Mε ιίπαλζε
Xσξίο ιίπαλζε
Mε ιίπαλζε
Xσξίο ιίπαλζε

0,63a
1,46b
0,84a
0,93b
0,66a
0,60b

*Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο πνπ αθνινπζνχληαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο p˂0.05.

Ώθνινχζσο γηα ηα ηρλνζηνηρεία ηνπ πεηξάκαηνο είρακε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:
Γηα ην βφξην θαη ην ραιθφ, ε ANOVA έδεημε φηη θακία θχξηα επίδξαζε παξαγφλησλ δελ είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05.
Γηα ην καγγάλην, ηνλ ςεπδάξγπξν θαη ηνλ ζίδεξν ε ANOVA έδεημε φηη κφλν ε θχξηα επίδξαζε ηνπ
παξάγνληα ‗ρεηξηζκφο‘ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05.Οη ππφινηπεο
επηδξάζεηο δελ αληρλεχηεθαλ ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05.
Πίλαθαο 5. Μέζεο ζπγθεληξώζεηο καγγαλίνπ, ςεπδαξγύξνπ θαη ζηδήξνπ αλά ρεηξηζκό
Table 5. Average concentrations of manganese, zinc and iron per treatment
ηνηρείν
Υεηξηζκφο
Μέζε ζπγθέληξσζε (%)
ΜΏΓΓΏΝΕΟ
ΦΒΤΑΏΡΓΤΡΟ
ΕΑΔΡΟ

Mε ιίπαλζε
Xσξίο ιίπαλζε
Mε ιίπαλζε
Xσξίο ιίπαλζε
Mε ιίπαλζε
Xσξίο ιίπαλζε

98,29a
53,62b
21,07a
29,84b
57,41a
49,06b

*Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο πνπ αθνινπζνχληαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο p˂0.05.
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Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο ησλ θαξπώλ ηεο αξώληαο
Table 6. Chemical analysis results of aronia‟s fruits
Ner
o

Ner
o

Λίπ
αλζε

Vik
ings

Υσ
ξίο

Vik
ings

Λίπ
αλζε

Υσ
ξίο

ιίπ

ιίπ

αλζε
N (%)

0,4
7
P (%)

0,5
8

0,4
0

K (%)

0,4

1,2

Mg (%)
B (ppm)
Mn (ppm)
Zn (ppm)
Fe (ppm)
Cu (ppm)

3,3

13,

2,8
8

7,8
6

1,8
5

4,7
3

3

07
2,0

1

3,8

3,7

10,

44,
65

2

0

16

35,

5,2

3,5

0,1
1

62

8

5

0,0

41,

6,2

0,2
4

9

36

3

0,1

0,1

39,

1,1
1

9

0

22

1,0

0,2

0,1

0,4
8

7

2

1

0,4

0,8

0,2

0,4
6

7

3

2

0,4
4

0

2
Cu (%)

αλζε

9,0
4

1,1
0

1,4
5

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηα δηαγξάκκαηα ηεο Βηθφλαο 1, πξνέθπςαλ ηα εμήο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ, απφ Ενχλην έσο Οθηψβξην, ζηα θχιια αξψληαο:
Δ ηηκή ηνπ αδψηνπ ζηα θχιια θπκαίλεηαη απφ 1,01 % μ.ν. ζην ηέινο ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ αξρέο Οθησβξίνπ (Nero) έσο 4,59 % μ.ν. παξνπζηάδνληαο κέγηζηε ηηκή αξρέο Ενπιίνπ (γηα Neroιίπαλζε). Δ ηάζε απηή είλαη θνηλή θαη ζηηο δπν πνηθηιίεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δέρηεθαλ ιίπαλζε ή
φρη. Ώλακελφκελν θαζψο σξηκάδνπλ ηαπηφρξνλα. Σα θπηά πνπ δέρηεθαλ ιίπαλζε παξνπζίαζαλ
κέγηζηεο ηηκέο ελψ εθείλα πνπ δε δέρηεθαλ αθνινχζεζαλ κηα πην νκαιή ηάζε.
Δ ηηκή ηνπ θσζθφξνπ ζηα θχιια δείρλεη λα έρεη δπν δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ηνλ
ρεηξηζκφ πνπ εθαξκφζηεθε ζηα θπηά. Οη ηηκέο ηνπ θσζθφξνπ κεηξήζεθαλ πςειφηεξεο ζηα θπηά πνπ
δελ είραλ δερηεί ιίπαλζε. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη γηα ηηο ηηκέο ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ ςεπδαξγχξνπ,
φκσο νη δηαθνξέο δελ είλαη ηφζν εκθαλείο ηδηαίηεξα ζην δεχηεξν κηζφ δσήο ησλ θπηψλ (αξρέο
επηεκβξίνπ θαη κεηά). Οη κεησκέλεο ζπγθεληξψζεηο θσζθφξνπ, θαιίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ κπνξνχλ
λα αηηηνινγεζνχλ απφ ηηο πηζαλφλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ησλ θπηψλ ζηα εδάθε πνπ δέρηεθαλ
αδσηνχρα ιίπαλζε.
Οη ηηκέο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ βνξίνπ ζηα θχιια δείρλεη λα έρεη κηα νκαιή ειαθξψο απμεηηθή
ηάζε ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο. Σν
βφξην παξνπζηάδεη κηα απφηνκε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζηα θχιια ζην ηέινο ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ
φηαλ έρνπλ σξηκάζεη νη θαξπνί θαη έρεη αξρίζεη ε πηψζε ησλ θχιισλ.
Δ ηηκή ηνπ καγλεζίνπ ζηα θχιια δείρλεη λα έρεη κηα νκαιή ειαθξψο πησηηθή ηάζε ρσξίο λα
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο.
Δ ιίπαλζε βνήζεζε ηα εχξσζηα θπηά λα έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα δεζκεχνπλ απφ θάζε
πεγή καγγάλην θαη ζίδεξν πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ησλ
θαξπψλ. Οη ζπγθεληξψζεηο καγγαλίνπ εκθαλίδνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπο ηνλ επηέκβξε φπνπ έρνπκε
θαη ηνλ πιήξε ζρεκαηηζκφ θαη σξίκαλζε ησλ θαξπψλ.
Δ ηηκή ηνπ ραιθνχ ζηα θχιια εκθαλίδεη θνηλή ηάζε ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο
αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο. Βπίζεο εκθαλίδεη ηα κέγηζηα ησλ ζπγθεληξψζεψλ ηνπ
ζηα κέζα Ενπλίνπ.
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Ώπφ καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο πξνέθπςε φηη ηα θπηά κε ιίπαλζε αλέπηπμαλ κεγαιχηεξε
βιαζηηθή επηθάλεηα ζε ζρέζε κε ηα θπηά ρσξίο ιίπαλζε. ‘ απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη θαη ε κείσζε
ηεο ηηκήο ησλ θχξησλ καθξνζξεπηηθψλ (P, K) ζηα θχιια. Οη πνηθηιίεο Nero θαη Vikings δελ
παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, ηφζν νπηηθά φζν θαη ζηελ απνξξφθεζε
ησλ ζξεπηηθψλ. Λφγσ πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο ζε αξδεπηηθφ λεξφ ηελ ζεξηλή πεξίνδν 2018 δελ
θαηέζηε δπλαηή ε ζπιινγή βηνκάδαο θαηά ηε ζπγθνκηδή ψζηε λα κειεηεζνχλ νη απνδφζεηο ησλ
θπηψλ. Βπεηδή νη κειεηνχκελεο πνηθηιίεο αξψληαο αλαπηχζζνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε 700 mm βξνρήο
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε άξδεπζε κε ηνπιάρηζηνλ 200 m3/ζηξ./έηνο γηα ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο
πεξηνρήο καο.
Σν πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα ζην λα δίλνληαη ζπκβνπιέο
ιίπαλζεο ζε παξαγσγνχο αξψληαο ζηελ επηθξάηεηα. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα ψζηε λα
θαηαιήμνπκε ζε πην νινθιεξσκέλα ζπκπεξάζκαηα.
κσο απφ ηα πξψηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αδσηνχρνο
ιίπαλζε λσξίο ηελ άλνημε, πξηλ ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ γηα ηελ απφθηεζε εχξσζησλ θπηψλ. Σν
θπηφ έρεη αλάγθε ζε καγγάλην θαη ζίδεξν. Γηα απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη δηαθπιιηθή
ιίπαλζε κε καγγάλην θαη ζίδεξν πξηλ ηελ θαξπφδεζε γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ θαξπψλ.
Abstract
Aronia melanocarpa is a species that has been introduced and cultivated in our country in recent years.
At the farm of the Forest Research Institute, two varieties of aronia, Aronia melanocarpa var. nero and
Aronia melanocarpa var. vikings are tested. The plants were fertilized one-off before leaf
development. The main nutrients were measured in leaves and plant fruits. There was a statistically
significant difference for N in both varieties and treatments. P, K, Mg, Zn and Fe data showed
statistically significant differences per treatment. Nitrogen fertilization is indicated early in the spring,
before leaf development and foliar fertilize with manganese and iron prior to the formation of the
fruits.
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Πεξίιεςε
Δ δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ζε
θαιή θαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ βιάζηεζεο ή «ηχπσλ νηθνηφπσλ» (Σ.Ο., Οδεγία 92/43/ΒΟΚ)
ζε πξνζηαηεπφκελεο θαη κε πεξηνρέο. Σν ζέκα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία βάζεη ηεο πξφζθαηεο (2017)
λνκνζεζίαο γηα ηα Αηαρεηξηζηηθά ρέδηα ΐφζθεζεο (Α..ΐ.), πνπ πξέπεη λα εθπνλεζνχλ ζε θάζε Αήκν
ηεο ρψξαο πξνο φθεινο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ κέζσ ηεο ζηήξημεο
ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο. Δ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ιηβαδηθήο
παξαγσγήο (2015-2016) θαη εθηίκεζεο βνζθντθαλφηεηαο ζε βνζθφκελνπο Σ.Ο. ηνπ Αήκνπ Πξεζπψλ,
κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο παξαγσγήο λα θαηαγξάθνληαη ζηνπο Σ.Ο. 6230, 6420 θαη 6430. Βλδηαθέξνλ
παξνπζηάδνπλ νη δηαθνξέο ησλ ηηκψλ βνζθντθαλφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν εηψλ γηα θάζε Σ.Ο., νη νπνίεο
ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ ηειηθνχ Α..ΐ.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαρείξηζε βόζθεζεο, Βνζθήζηκεο γαίεο, Τπέξγεηα βηνκάδα, Γίθηπν Natura 2000, Κνηλή
Αγξνηηθή Πνιηηηθή.
Βηζαγσγή
Δ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο ζε ηχπνπο νηθνηφπσλ βάζεη ηεο Βπξσπατθήο Οδεγίαο
92/43/ΒΟΚ είλαη θνηλή γηα ηα 28 θξάηε-κέιε θαη απνηειεί έλαλ εληαίν, ζπλεπψο ρξήζηκν, ηξφπν
θαηάηαμεο ηεο βιάζηεζεο, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηα θπηνθνηλσληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Οη
ζπλνιηθά 233 ηχπνη νηθνηφπσλ ηεο Β.Β. (εθ ησλ νπνίσλ νη 71 ραξαθηεξίδνληαη σο πξνηεξαηφηεηαο)
θαηαηάζζνληαη ζε ελλέα (9) επξείεο θαηεγνξίεο (European Commission, 2013), ελψ ζε θάζε θξάηνοκέινο θαηαγξάθνληαη θαη ηχπνη νηθνηφπσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οδεγία, αιιά έρνπλ εζληθή
ζεκαζία. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ
επίδξαζε ηεο θαλνληθήο έληαζεο βφζθεζεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, ε νπνία δηαηεξεί ηε δνκή θαη
ζχλζεζή ηνπο ζε ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο νηθνινγηθήο δηαδνρήο, ζπλεηζθέξνληαο έηζη θαη ζηε
δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη αμηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηα νπνία εληάζζνληαη. Σα
ηειεπηαία ζπρλά νλνκάδνληαη «εκη-θπζηθά» (semi-natural) αθξηβψο δηφηη ε βφζθεζε ησλ αγξνηηθψλ
δψσλ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηεμνρήλ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηαηηθήο ή εκη-εθηαηηθήο
θηελνηξνθίαο. Ώλ θαη ν φξνο απηφο δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε ρψξα καο, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο
καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηεο βφζθεζεο πνπ ηελ θαζηζηά «θπζηθή» ρξήζε γεο ζηα Μεζνγεηαθά
νηθνζπζηήκαηα, ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο κέζσ ηεο
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βφζθεζεο ή άιισλ πξαθηηθψλ φπσο ε θνπή θαη ζπγθνκηδή ηεο βιάζηεζεο, πνπ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο
Κεληξηθήο θαη ΐφξεηαο Βπξψπεο απνηειεί πιένλ ην θπξηφηεξν κέζν δηαηήξεζεο ησλ ιηβαδηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ (Silva θ.α. 2008, Vrahnakis θ.α. 2013). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πηέζεηο πνπ
δέρνληαη ηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα θαη εηδηθά ηα πννιίβαδα είλαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
ζεκαληηθέο (Silva θ.α. 2008, Chouvardas θαη Vrahnakis 2009, Ambarli θ.α. 2018), θαη ρξήδνπλ
αληηκεηψπηζεο κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ (Γηαθνπιάθε θαη Καδφγινπ 2017). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε
πξνζαξκνγή θαη ρξήζε νξνινγηψλ θαη κεζνδνινγηψλ επξέσο απνδεθηψλ ζε επίπεδν Β.Β., φπσο απηέο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ, απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη ρξεζηηθφηεηα. Ώμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη ε ραξηνγξάθεζε ηεο βιάζηεζεο θαηά ηχπνπο νηθνηφπσλ αθνξά πιένλ ην 28% ηεο
ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο ρψξαο (θάιπςε απφ ρεξζαίεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000), ελψ ζηελ
παξνχζα θάζε εθπνλνχληαη Βηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο (ΒΠΜ), ζρέδηα Πξνεδξηθψλ
Αηαηαγκάησλ θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ 446 πεξηνρψλ ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ, ησλ νπνίσλ
βαζηθφ πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν απνηεινχλ νη ηχπνη νηθνηφπσλ (πξνηεξαηφηεηαο, επξσπατθήο
ζεκαζίαο, εζληθήο ζεκαζίαο). Μηα πξψηε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ «ηχπνπ νηθνηφπνπ» σο
«ιηβαδηθφο ππνηχπνο» έγηλε απφ ηνπο ΐξαρλάθε θ.α. (2018) αμηνπνηψληαο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ
έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ (ΐξαρλάθεο θ.α. 2011, Σζηηνχξα θ.α. 2015). ηελ
παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ιηβαδηθήο παξαγσγήο θαη εθηίκεζεο
βνζθντθαλφηεηαο ζε θαηαγεγξακκέλνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο έξεπλαο ζε κηα
πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ αλάδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ θαηάηαμεο ηεο βιάζηεζεο θαη ζχλδεζήο
ηνπ κε θξίζηκα δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα, φπσο απηφ ηεο δηαρείξηζεο ηεο βφζθεζεο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Αήκνπ Πξεζπψλ (51.231 εθηάξηα) θαη,
ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ Natura 2000 (GR1340001 Βζληθφο Αξπκφο
Πξεζπψλ, GR1340003 ξε ΐαξλνχληα, GR1340009 ξε ΐαξλνχληα – Βπξχηεξε πεξηνρή,
GR1340010 Αξπκφο Πξεζπψλ – Βπξχηεξε πεξηνρή), ζηνλ αλαηνιηθφ ηνκέα ηεο θνηιάδαο ηνπ
Λαδνπφηακνπ θαη ζηνλ νξεηλφ φγθν Μαιηκάδη (Νφηην Σξηθιάξην φξνο). Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά κεγάια πςφκεηξα, θαζψο εθηείλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ησλ δχν ιηκλψλ
ησλ Πξεζπψλ (πεξίπνπ 850 κ.) σο ηελ θνξπθή Αεζπνηηθφ ζην φξνο ΐαξλνχληαο (2334 κ.). Οη
μερσξηζηέο γεσινγηθέο, θιηκαηηθέο, θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε καθξαίσλε
παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζε απηήλ, έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ πςειφηαηε πνηθηιία ρισξίδαο θαη
βιάζηεζεο (Παπιίδεο 1985, Pavlides 1997a, Pavlides 1997b, Strid θ.α. 2017), ε νπνία απνηππψλεηαη
ζηνπο 51 ηχπνπο νηθνηφπσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε απηήλ (ΐξαρλάθεο θ.α. 2011, Fotiadis θ.α.
2014, Καδφγινπ 2015, Σζηηνχξα θ.α. 2015) βάζεη ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ 92/43/ΒΟΚ (European
Commission 2013).
Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δεηγκαηνιεςίεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο
ζην κέγηζην ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, δειαδή απφ ηα ηέιε Ενπιίνπ ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα έσο
ηα κέζα Ώπγνχζηνπ ζηα ςεπδαιπηθά νηθνζπζηήκαηα ηα έηε 2015 θαη 2016, ζε ζπλνιηθά 36 ζέζεηο ηεο
πεξηνρήο κειέηεο ην 2015 (Καδφγινπ θ.α. 2018) θαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο – πιελ ηξηψλ (3) – ην 2016 (33
ζέζεηο). Δ βιάζηεζε ησλ ζέζεσλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαηαηάρζεθε ζε ηχπνπο νηθνηφπσλ βάζεη ηεο
ραξηνγξάθεζεο ησλ Σζηηνχξα θ.α. (2015) θαη ζε ηχπνπο ιηβαδηψλ βάζεη ηεο ηππνινγίαο ησλ
Παπαλαζηάζε θαη Εζπηθνχδε (2012) θαη Καδφγινπ (2007), ελψ μερσξηζηή θαηεγνξία βνζθήζηκεο
γαίαο απνηέιεζαλ ηα δξπνδάζε ηεο πεξηνρήο πνπ βφζθνληαη κε ειαθξηά έληαζε βφζθεζεο θαηά θχξην
ιφγν απφ αηγνπξφβαηα. Καηά ην πξψην έηνο ηεο έξεπλαο, ζηηο 19 απφ ηηο 36 ζέζεηο είραλ
εγθαηαζηαζεί θισβνί δηαζηάζεσλ 2x2κ. (16 ζέζεηο) θαη 5x7,5κ. (3 ζέζεηο, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θισβνί δηαζηάζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ 2x2κ. γηα ηε δηελέξγεηα θαη άιισλ δεηγκαηνιεςηψλ ζε απηνχο,
πνπ δελ παξνπζηάδνληαη εδψ, βι. Καδφγινπ (2015)), ελψ ζε 17 ζέζεηο νη δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ ρσξίο
θισβνχο. Σν 2016 φιεο νη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο θισβνχο (θάπνηνη απφ ηνπο
θισβνχο ηνπ πξψηνπ έηνπο θαηαζηξάθεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 2015 θαη απνθαζίζηεθε ε απνκάθξπλζή
ηνπο). Δ ππέξγεηα βηνκάδα ζπγθνκίδνληαλ κε θνπή εληφο κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ 0,5x0,5 κ. θαη απφ ηε
ζπγθνκηδφκελε θπηνκάδα αθαηξνχληαλ επηηφπνπ ε μεξή χιε θαη ηα αλεπηζχκεηα θπηά (εθφζνλ
ππήξραλ), ε δε ππφινηπε ηνπνζεηνχληαλ ζε ραξηνζαθνχιεο. ε θάζε ζέζε ιακβάλνληαλ ηξία δείγκαηα
(ζπλνιηθά 108 δείγκαηα ην 2015 θαη 99 ην 2016) θαη εθηηκνχληαλ νπηηθά ην πνζνζηφ (%) βφζθεζεο
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γηα ηε δηφξζσζε ησλ ηηκψλ ιηβαδηθήο παξαγσγήο, είηε ιφγσ εγθαηάζηαζεο ησλ θισβψλ ζε ήδε
ειαθξά βνζθεκέλεο ζέζεηο (11 εθ ησλ 19 πεξηπηψζεσλ ην 2015), είηε ιφγσ βφζθεζεο ζηηο άλεπ
θισβψλ επηθάλεηεο πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία (13 εθ ησλ 17 πεξηπηψζεσλ ην 2015 θαη 27 εθ ησλ 33
πεξηπηψζεσλ ην 2016).
Μεηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο πεδίνπ, ηα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ ζην εξγαζηήξην θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε
θνχξλν γηα μήξαλζε (65νC γηα 48 ψξεο) θαη δχγηζε. Σν θαζαξφ βάξνο εθθξάζηεθε ζε g/m2 (ή
kg/ζηξ.) θαη νη ηηκέο απηέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ζπληειεζηή δηφξζσζεο, π.ρ. επί 1,10 ζε πεξίπησζε
βφζθεζεο ηνπ 10% ηεο ιηβαδηθήο παξαγσγήο πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία. ηε ζπλέρεηα, εμάρζεθαλ νη
κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ αλά ηχπν νηθνηφπνπ θαη ππνινγίζηεθε ην ηππηθφ ζθάικα γηα θάζε ηηκή.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βνζθντθαλφηεηαο σο δηαζέζηκε βνζθήζηκε χιε ιήθζεθε ην 50% ηεο
ζπγθνκηζκέλεο θπηνκάδαο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ιηβαδηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζακλνιίβαδσλ, θαζψο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ηα ηειεπηαία θηινμελνχλ είδε ζάκλσλ κε ακειεηέα
παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο (πνπ δελ ιήθζεθε ππφςε ζηελ εθηίκεζε ηεο ιηβαδηθήο παξαγσγήο) κε
απνηέιεζκα ε ηειεπηαία λα αθνξά κφλν ζηηο πφεο ηνπ ππνξφθνπ. Δ βνζθντθαλφηεηα ππνινγίζηεθε
ιακβάλνληαο σο κεληαίεο απαηηήζεηο κίαο ψξηκεο αγειάδαο ηα 300 kg μεξήο νπζίαο θαη εθθξάζηεθε
κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Παπαλαζηάζεο 1977, Νάζηεο θαη Σζηνπβάξαο 1991,
Παπαρξήζηνπ 2011, ΚΤΏ 117394/2932/ΦΒΚ ΐ‘ 3557/2014, ΐξαρλάθεο 2015, ΚΤΏ
1058/71977/ΦΒΚ ΐ‘ 2331/2017, Καδφγινπ θ.α. 2018).
Ώπνηειέζκαηα
Δ βιάζηεζε ζηηο ζέζεηο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεςίεο ππέξγεηαο ιηβαδηθήο
παξαγσγήο θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαηάζζεηαη ζε 11 ηχπνπο νηθνηφπσλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν
αθνξνχλ ζέζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη νη ηχπνη νηθνηφπσλ. Δ κία ζέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ηχπνπο
νηθνηφπσλ 62Ώ0 (+) θαη 91Μ0 (+) θαη αθνξά δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ ρακειήο ζπγθφκσζεο
δαζψλ ηνπ ηχπνπ 91Μ0 (+) θαη ε δεχηεξε ζέζε απφ ηνπο 92A0 (+) θαη 91Κ0 (-) (κηθηφο ηχπνο
νηθνηφπνπ ζχκθσλα κε ηνπο ΐξαρλάθε θ.α. (2011)). Βπηπιένλ, φινη νη ηχπνη νηθνηφπσλ
ηαμηλνκήζεθαλ ζε πέληε (5) ηχπνπο ιηβαδηψλ ή θαηεγνξίεο βνζθήζηκσλ γαηψλ (Πίλαθαο 1, κε
επεμήγεζε ησλ ζπκβφισλ (-), (+) θαη *). Σα πννιίβαδα αληηπξνζσπεχνληαη απφ πέληε (5) ηχπνπο
νηθνηφπσλ (4090 (+), 62Ώ0 (+), 6230*, 6260* θαη 6430 (+)), ηα ζακλνιίβαδα απφ έλαλ (1) ηχπν
νηθνηφπνπ (62Ώ0 (+)), ηα δαζνιίβαδα απφ ηξεηο (3) ηχπνπο νηθνηφπσλ (ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηχπσλ
62Ώ0 (+) θαη 91Μ0 (+), θαη ηνπο 92A0 (+) Υ 91Κ0 (-) θαη 9562*), ηα πγξά πννιίβαδα απφ δχν (2)
ηχπνπο νηθνηφπσλ (6420 (+) θαη 6450 (+)), θαη ηα βνζθφκελα δάζε απφ έλαλ (1) ηχπν νηθνηφπνπ
(91Μ0 (+)).
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Πίλαθαο 1. Καηεγνξηνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο ηεο παξνύζαο έξεπλαο
ζε ηύπνπο νηθνηόπσλ (Σ.Ο.) θαη ηύπνπο ιηβαδηώλ
Table 1. Classification of vegetation of sampling points in habitat types (H.T.) and rangeland types
Κσδηθφο
Πεξηγξαθή/νλνκαζία Σ.Ο. ζηα ειιεληθά / Καηεγνξία ηχπνπ νηθνηφπνπ (Οδεγία 92/43/ΒΟΚ) / Σχπνο
α/α
Σ.Ο.
ιηβαδηνχ (βνζθήζηκεο γαίαο) / Παξαηεξήζεηο
- Βλδεκηθνί νξν-κεζνγεηαθνί εξεηθψλεο
1
4090 (+)
- Βχθξαηα ρέξζα εδάθε θαη ιφρκεο
- Πννιίβαδα (2 ζέζεηο ζην ΐφξεην Σξηθιάξην φξνο / 6 επαλαιήςεηο αλά έηνο)
- Ώλαηνιηθά ππν-κεζνγεηαθά μεξά ιηβάδηα (Scorzoneratalia villosae)
- Φπζηθνί θαη εκηθπζηθνί ζρεκαηηζκνί ιεηκψλσλ (ιηβαδηψλ)
- Πννιίβαδα (10 ζέζεηο ην 2015 – 9 ζέζεηο ην 2016) θαη ζακλνιίβαδα κε ζακλψδε βιάζηεζε άλεπ
ηδηαίηεξεο αμίαο γηα ηε βφζθεζε αγξνηηθψλ δψσλ (5 ζέζεηο/ ην 2015 – 3 ζέζεηο ην 2016)
2
62A0 (+)
- Ώπφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε Σ.Ο. ηεο πεξηνρήο έξεπλαο
- Ώλαθεξφκελνο σο Σ.Ο. 6210* «Δκηθπζηθνί μεξνθπηηθνί ιεηκψλεο ζε αζβεζηνιηζηθφ ππφζηξσκα
(Festuco Brometalia)» κέρξη ηελ έληαμε ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Β.Β. (European
Commission 2013)
- Ώλαηνιηθά ππν-κεζνγεηαθά μεξά ιηβάδηα (Scorzoneratalia villosae) – Παλλνληθά – ΐαιθαληθά δάζε
δξπφο
62Ώ0 (+) –
3
- Φπζηθνί θαη εκηθπζηθνί ζρεκαηηζκνί ιεηκψλσλ (ιηβαδηψλ)
91Μ0 (+)
- Ααζνιίβαδα (3 ζέζεηο)
- πλδπαζκφο δχν Σ.Ο. κε κεγάιε βνζθεηηθή αμία
- Πινχζηνη ζε είδε ιεηκψλεο κε Nardus, ζε ππξηηηθφ ππφζηξσκα ηεο νξηελήο πεξηνρήο (θαη ππννξεηλήο
πεξηνρήο, ζηελ επεηξσηηθή Βπξψπε)
4
6230*
- Φπζηθνί θαη εκηθπζηθνί ζρεκαηηζκνί ιεηκψλσλ (ιηβαδηψλ)
- Πννιίβαδν (1 ζέζε ζην φξνο ΐαξλνχληαο ζε πςφκεηξν 1840 κ.)
- Παλλνληθέο ακκψδεηο ζηέπεο
- Φπζηθνί θαη εκηθπζηθνί ζρεκαηηζκνί ιεηκψλσλ (ιηβαδηψλ)
- Πννιίβαδν (1 ζέζε ζηνλ ηζζκφ κεηαμχ Μηθξήο θαη Μεγάιεο Πξέζπαο)
5
6260*
- Σ.Ο. θαηαγεγξακκέλνο αξρηθά σο 6120* «Ξεξηθνί ακκψδεηο αζβεζηνχρνη ιεηκψλεο (ιηβάδηα)»
(ΐξαρλάθεο θ.α. 2011)
- Νέα (νξζή) αλαθνξά σο Σ.Ο. 6260* «Παλλνληθέο ακκψδεηο ζηέπεο» (Fotiadis θ.α. 2014)
- Μεζνγεηαθνί ιεηκψλεο πςειψλ ρφξησλ θαη βνχξισλ (Molinio-Holoschoenion)
- Φπζηθνί θαη εκηθπζηθνί ζρεκαηηζκνί ιεηκψλσλ (ιηβαδηψλ)
6
6420 (+)
- Τγξά πννιίβαδα (4 ζέζεηο ζηελ παξαιίκληα δψλε ηεο Μηθξήο Πξέζπα θαη 1 ζέζε ζηελ παξαιίκληα
δψλε ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο) κε κεγάιε βνζθεηηθή αμία ή ζεκαζία σο θνθηνιίβαδα
- Βπηξνθηθέο πςειέο πφεο
7
6430 (+)
- Φπζηθνί θαη εκηθπζηθνί ζρεκαηηζκνί ιεηκψλσλ (ιηβαδηψλ)
- Πννιίβαδν (1 ζέζε ζε πςφκεηξν 1400 κ. θνληά ζηε ΐίγια Πηζνδεξίνπ)
- Βιιεληθνί ππεξ-Μεζνγεηαθνί πγξνί ιεηκψλεο
- Φπζηθνί θαη εκηθπζηθνί ζρεκαηηζκνί ιεηκψλσλ (ιηβαδηψλ)
8
6450 (+)
- Τγξφ πννιίβαδν (1 ζέζε ζηελ παξαιίκληα δψλε ηεο Μηθξήο Πξέζπα) κε κεγάιε βνζθεηηθή αμία θαη
ζεκαζία σο θνθηνιίβαδν
- Παλλνληθά – ΐαιθαληθά δάζε δξπφο
- Αάζε
9
91M0 (+)
- ΐνζθφκελα δξπνδάζε (3 ζέζεηο εληφο ιεθάλεο – Βζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ θαη 1 ζέζε ζηελ
θνηιάδα ηνπ Λαδνπφηακνπ)
- ηνέο κε Salix alba θαη Populus alba Υ Βιιεληθά Αάζε εκχδαο
92A0 (+) Υ
- Αάζε
10
91Κ0 (-)
- Ααζνιίβαδν (1 ζέζε ζηελ παξαιίκληα δψλε ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο)
- Μηθηφο Σ.Ο.
- Βιιεληθά δάζε άξθεπζνπ (Juniperetum excelsae)
11
9562*
- Αάζε
- Ααζνιίβαδα (2 ζέζεηο)
[Δπεμήγεζε ζπκβόισλ: (-): Σ.Ο. πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ , (+): Σ.Ο. ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, *: Σ.Ο. πξνηεξαηόηεηαο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ]
[Explanation of symbols: (-): H.T. not included in Directive 92/43/EEC, (+): H.T. included in Annex I of Directive
92/43/EEC, *: priority H.T. of Directive 92/43/EEC]

Δ ππέξγεηα ιηβαδηθή παξαγσγή (kg/ζηξ.) αλά ηχπν νηθνηφπνπ ηα έηε 2015-2016 παξνπζηάδεηαη
ζην ζρήκα 1 θαη ζηνλ πίλαθα 2 θαη ε εθηηκψκελε βνζθντθαλφηεηα αλά ηχπν νηθνηφπνπ ζηνλ πίλαθα 2.
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ρήκα 1. Μέζνη όξνη (± ηππηθό ζθάικα) ππέξγεηαο ιηβαδηθήο παξαγσγήο (kg/ζηξ.) ζηνπο 11 ηύπνπο νηθνηόπσλ ηεο
πεξηνρήο έξεπλαο ηα έηε 2015 θαη 2016 (όπνπ n ν αξηζκόο ησλ επαλαιήςεσλ / ζηνλ ηύπν νηθνηόπνπ 62Α0, n=45 (ην 2015) θαη
n=36 (2016))
Figure 1. Mean values (± standard error) of above-ground rangeland production (kg/0.1ha) of the 11 habitat types of the
study area in 2015 and 2016 (n: number of replicates /for habitat type 62Α0, n=45 (in 2015) and n=36 (2016)
Πίλαθαο 2. Ληβαδηθή παξαγσγή (κέζνη όξνη μεξήο νπζίαο ζε kg/ζηξ.) αλά ηύπν νηθνηόπνπ, δηαζέζηκε βνζθήζηκε ύιε (50%
παξαγσγήο) θαη βνζθντθαλόηεηα ηύπσλ νηθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ
Table 2. Rangeland production (mean values of dry matter in kg/0.1ha) per habitat type, available forage (50% of rangeland
production) and grazing capacity of habitat types in the study area
ΐνζθντθαλφηεηα αλά ηχπν νηθνηφπνπ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ΐνζθήζηκε
Μέζνο φξνο
χιε
ΜΓΜ/ζηξ.
ζηξ./ ΜΓΜ
κδκ/ζηξ.
ζηξ./κδκ
ππέξγεηαο
(kg/ζηξ.)
ιηβαδηθήο
Σχπνη
παξαγσγήο
α/α
νηθνηφπσλ
Έηε
=(2)/300
=(1)*50%
=1/(3)
=(3)*6,66
=(4)/6,66
(kg/ ζηξ.)
kg/ΜΓΜ
2015
243
121
0,40
2,47
2,69
0,37
1
4090 (+)
2016
530
265
0,88
1,13
5,88
0,17
2015
302
151
0,50
1,99
3,35
0,30
2
62A0 (+)
2016
413
206
0,69
1,45
4,58
0,22
2015
243
121
0,40
2,47
2,70
0,37
62Ώ0 (+) –
3
91Μ0 (+)
2016
231
115
0,38
2,60
2,56
0,39
2015
803
401
1,34
0,75
8,91
0,11
4
6230*
2016
777
389
1,30
0,77
8,62
0,12
2015
202
101
0,34
2,97
2,24
0,45
5
6260*
2016
267
133
0,44
2,25
2,96
0,34
2015
816
408
1,36
0,74
9,06
0,11
6
6420 (+)
2016
458
229
0,76
1,31
5,08
0,20
2015
971
486
1,62
0,62
10,78
0,09
7
6430 (+)
2016
632
316
1,05
0,95
7,01
0,14
2015
492
246
0,82
1,22
5,46
0,18
8
6450 (+)
2016
542
271
0,90
1,11
6,02
0,17
2015
85
42
0,14
7,08
0,94
1,06
9
91M0 (+)
2016
113
56
0,19
5,32
1,25
0,80
2015
162
81
0,27
3,70
1,80
0,56
92A0 (+) Υ
10
91Κ0 (-)
2016
298
149
0,50
2,01
3,31
0,30
2015
143
72
0,24
4,18
1,59
0,63
11
9562*
2016
284
142
0,47
2,11
3,16
0,32
[Δπεμήγεζε ζπκβόισλ: ΜΕΜ: Μεληαία Εσηθή Μνλάδα (κεγάινπ δώνπ), κδκ: κεληαία δσηθή κνλάδα (κηθξνύ δώνπ)]
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πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ ππέξγεηα ιηβαδηθή παξαγσγή, ζπλεπψο θαη ε εθηηκψκελε βνζθντθαλφηεηα, αλά ηχπν νηθνηφπνπ
εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαη ζε
θάπνηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ κεηαμχ ησλ δχν εηψλ γηα ηνλ ίδην ηχπν. Παξφκνηα απνηειέζκαηα
θαηέγξαςαλ θαη νη Καδφγινπ θαη Παπαλαζηάζεο (2006) ζε παξαιίκληα ιηβάδηα ηεο ίδηαο επξχηεξεο
πεξηνρήο έξεπλαο. Οη πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ιηβαδηθήο παξαγσγήο θαη ζηα δχν έηε θαηαγξάθεθαλ
ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ 6430 (+) (801,3 kg/ζηξ.), 6230* (789,8 kg/ζηξ.), 6420 (+) (637,1 kg/ζηξ.)
θαη 6450 (-) (517,0 kg/ζηξ.). Ώληίζηνηρα, νη ρακειφηεξεο κέζεο ηηκέο ιηβαδηθήο παξαγσγήο θαη ζηα
δχν έηε θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ 91Μ0 (+) (98,8 kg/ζηξ.), 9562* (213,8 kg/ζηξ.) θαη ζηνλ
κηθηφ ηχπν 92A0 (+) Υ 91Κ0 (-) κε 230,1 kg/ζηξ..
ζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ππέξγεηαο ιηβαδηθήο παξαγσγήο ζηνλ ίδην ηχπν νηθνηφπνπ
κεηαμχ ησλ δχν εηψλ, ε κεγαιχηεξε θαηαγξάθεθε ζηνλ ηχπν 6420 (+) θαη ζηνλ 6430 (+) κε
πςειφηεξεο ηηκέο ην 2015, ελψ ε ηξίηε κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηνλ ηχπν νηθνηφπνπ 4090 (+) κε
πςειφηεξε ηηκή ην 2016. Βηδηθά γηα ηα πγξά πννιίβαδα ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ 6420 (+), ζεκεηψλεηαη
πσο νη ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ 2015 είλαη πνιχ πηζαλφ λα νθείινληαη ζηηο πςειφηεξεο
ζηάζκεο ησλ δχν ιηκλψλ ζε ζρέζε κε ην 2016 θαηά ην θξίζηκν, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πγξνιηβαδηθήο
βιάζηεζεο, δηάζηεκα απφ ηα ηέιε Μαξηίνπ έσο ηα κέζα Ώπγνχζηνπ θάζε έηνπο. πγθεθξηκέλα,
ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ηεξεί ν Φνξέαο Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ (2019), ε
ζηάζκε ηεο Μηθξήο Πξέζπαο θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ην 2015 ήηαλ απφ 22 έσο 14 εθ.
ςειφηεξε ζε ζρέζε κε ην 2016, ελψ ε ζηάζκε ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο απφ κεδέλ (0) έσο 11 εθ.
αληίζηνηρα. Βηδηθά γηα ηε Μηθξή Πξέζπα, νη παξαπάλσ ηηκέο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην πδαηηθφ
θαζεζηψο ησλ παξαιίκλησλ πγξνιίβαδσλ (πιεκκχξηζκα ή θνξεζκφο ησλ εδαθψλ κε λεξφ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ) ιφγσ ησλ πνιχ ήπησλ επηθξαηνπζψλ θιίζεσλ.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επεξεάδνπλ θαη ηε βνζθντθαλφηεηα ησλ ππφ δηεξεχλεζε ηχπσλ
νηθνηφπσλ. Έηζη, νη ηχπνη νηθνηφπσλ 6430 (+) θαη 6230* έρνπλ ηε κεγαιχηεξε βνζθντθαλφηεηα αθνχ
κπνξνχλ θαηά κέζν φξν λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 1,34 ΜΓΜ/ζηξ. θαη 1,32 ΜΓΜ/ζηξ. ή 8,89
κδκ/ζηξ. θαη 8,77 κδκ/ζηξ. αληίζηνηρα. Δ κηθξφηεξε βνζθντθαλφηεηα ππνινγίζηεθε γηα ηα βνζθφκελα
δξπνδάζε ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ 91M0 (+), ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα βνζθήζνπλ θαηά κέζν φξν 0,17
ΜΓΜ/ζηξ. ή 1,09 κδκ/ζηξ.
Οη ηηκέο απηέο ηεο βνζθντθαλφηεηαο ππνινγίζηεθαλ ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ζε θάζε ηχπν νηθνηφπνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζβαζηκφηεηα ηεο βιάζηεζεο απφ ηα
βφζθνληα δψα, νη κεγάιεο θιίζεηο, νη βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί, νη ζέζεηο πνηηζκνχ ή ε χπαξμε
πεζκέλσλ ζην έδαθνο θνξκψλ ζηα δαζνιίβαδα θαη ζηα δάζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα
γίλνπλ κφληκεο ή πξνζσξηλέο εθπηψζεηο ηεο βνζθντθαλφηεηαο, δηφηη δπζρεξαίλεηαη ε άλεηε
κεηαθίλεζε ησλ δψσλ θαη πεξηνξίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη
άιινη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ βνζθντθαλφηεηα ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ φπσο ε ζπλνιηθή ηνπο
έθηαζε κέζα ζηελ πεξηνρή έξεπλαο θαη ην θαζεζηψο ρξήζεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή
έξεπλαο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πγξνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ 6420 (+) θαη 6450
(+) ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνθηνιίβαδα, ηα νπνία βφζθνληαη απφ αηγνπξφβαηα θαη βννεηδή κεηά ηε
ζεξηλή θνπή θαη ζπγθνκηδή ηεο θνκκέλεο θπηνκάδαο.
Σέηνηαο θχζεο δεδνκέλα – φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ζηνλ ίδην ιηβαδηθφ ηχπν νηθνηφπνπ ε
βνζθντθαλφηεηα δηαθνξνπνηείηαη απφ έηνο ζε έηνο, φπσο θάλεθε παξαπάλσ – ζα πξέπεη λα
απαζρνιήζνπλ εληαηηθά ηνπο κειεηεηέο ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ΐφζθεζεο (Αΐ), νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα ζπιιέμνπλ πνηθίια δεδνκέλα πεδίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ιηβαδηθή παξαγσγή ζηνπο
δηάθνξνπο ηχπνπο ιηβαδηψλ (ηδαληθά γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε), ην δσηθφ θεθάιαην (είδε δψσλ,
αξηζκνί θνπαδηψλ θαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί βνζθφλησλ δψσλ), ε πθηζηάκελε ρξήζε ησλ ιηβαδηψλ, ε
δηαζεζηκφηεηα θαη ε θαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ εμππεξέηεζεο ηεο εθηαηηθήο θαη εκη-εθηαηηθήο
θηελνηξνθίαο, νη ηάζεηο αχμεζεο ή κείσζεο ησλ κεγεζψλ ηεο ηνπηθήο θηελνηξνθίαο θαη ε χπαξμε
κεηαθηλνχκελσλ ή κε θηελνηξφθσλ. Σα παξαπάλσ – ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο απαηηήζεηο ηεο
ζρεηηθήο ΚΤΏ 1058/71977, ΦΒΚ ΐ‘ 2331/07-07-2017 – είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα λα
κπνξέζνπλ νη κειεηεηέο ησλ Αΐ λα πξνηείλνπλ, κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηεθκεξίσζε, ηα
απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο, ηηο ελ γέλεη δηαρεηξηζηηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο βνζθήζηκεο γαίεο θάζε
Αήκνπ ζε επίπεδν ιηβαδηθήο κνλάδαο (κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνηεηλφκελε βνζθνθφξησζε αλά
ιηβαδηθή κνλάδα κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαλνληθήο έληαζεο βφζθεζεο κε ηα θαηάιιεια βφζθνληα
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δψα) θαη, ηέινο, ηε δίθαηε θαη νξζή θαηαλνκή ησλ βνζθνηφπσλ ζηνπο θηελνηξφθνπο, ζέκα πνπ
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην χςνο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ αλά θηελνηξφθν ζην πιαίζην πινπνίεζεο
ηεο Κνηλήο Ώγξνηηθήο Πνιηηηθήο, ζπλεπψο θαη κε ηα εηζνδήκαηά ηνπο.
Βπραξηζηίεο
Καηά ην πξψην έηνο (2015), ε έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην έξγν «Ώλάπηπμε εξγαιείσλ
δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ θαη ππνζηήξημεο ηεο θηελνηξνθίαο ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Αήκνπ
Πξεζπψλ (Βζληθφ Πάξθν Πξεζπψλ, θνηιάδα Λαδνπφηακνπ, Α.Β. Κξπζηαιινπεγήο)» ζην πιαίζην ηεο
Πξάμεο «Βθπφλεζε ζρεδίσλ Βξεπλεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ Ώλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Καηλνηνκίαο
(ΏγξνΒΣΏΚ)» (MIS 453350, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ»,
ΒΠΏ 2007-2013) κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη Βζληθνχο Πφξνπο
(ΒΠΏ 2007-2014), ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ην Αξ Π. Πιαηή θαη κνλάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
ην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ Θεζζαινλίθεο (ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ).
Abstract
Grazing management in protected and non protected areas is an important tool for the restoration and
preservation of specific vegetation types or ―habitat types‖ (H.T. according to Directive 92/43/EEC).
The issue becomes especially important for Greece, under the recent (2017) legislation for Grazing
Management Plans (GMPs) that have to be elaborated in all Municipalities of the country in order to
benefit natural environment and local economy through support to extensive and semi-extensive
stockbreeding practices. The present paper presents results on rangeland production (2015-2016) and
estimation of grazing capacity in grazed H.T. of the Municipality of Prespa, NW Greece. Higher
production values were recorded in H.T. 6230, 6420 and 6430. Interesting differences were revealed in
grazing capacity values for some H.T. in the two consecutive years, which should be taken under
serious consideration in the formulation of management proposal of the final GMP for the area.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε απνηχπσζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ κνξθνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δελδξψδνπο βιάζηεζεο ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ, ηνπ
πνηακνχ Ώγγίηε θαη ηνπ ρεηκάξξνπ Μνλαζηεξηνχ ζηνπο Ννκνχο Αξάκαο θαη εξξψλ ζηελ Βιιάδα.
ε θάζε πνηακφ επηιέρζεθαλ 15 επηθάλεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη 7 είλαη δίπια ζε καίαλδξν θαη νη
ππφινηπεο 8 είλαη δίπια ζε επζχγξακκα ηκήκαηα. ε θάζε επηθάλεηα ιήθζεθαλ κεηξήζεηο χςνπο,
δηακέηξνπ, θφκεο (χςνο έλαξμεο θαη πιάηνο ηεο θφκεο). Δ ςεθηαθή απεηθφληζε ησλ κεηξήζεψλ έγηλε
κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Stand Visualization System (SVS). Με ηε ρξήζε γεσγξαθηθψλ
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε απνηχπσζε ησλ ρξήζεσλ γεο ησλ ηξηψλ
πεξηνρψλ κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ην κέγεζνο θαη ε γεσκνξθνινγηθή ζέζε ηνπ
πνηακνχ επηδξνχλ ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξφρζηαο δελδξψδεο βιάζηεζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: παξόρζηα βιάζηεζε, γεσκνξθνινγία, καηαλδξηζκόο, γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηώλ, stand visualization system.
Βηζαγσγή
Οη πνηακνί θαη νη παξφρζηεο πεξηνρέο έρνπλ ζεκαληηθή ξφιν κέζα ζην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο
πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο (National Research Council
2002, Naiman θ.α. 2005). Παξέρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο νηθνινγηθέο ππεξεζίεο ζηνλ άλζξσπν,
φκσο έρνπλ επεξεαζηεί θαη επεξεάδνληαη έληνλα απφ πνιιέο αλζξσπνγελείο πηέζεηο (Iakovoglou θ.α.
2013). Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνηακψλ θαη παξφρζησλ πεξηνρψλ ζηελ Βιιάδα πνπ έρνπλ
ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε (Γφγθαξεο θ.α. 2007, Zaimes θ.α. 2011). Μηα ζπρλή δηαηαξαρή πνπ
δέρνληαη νη παξφρζηεο πεξηνρέο είλαη ε απνςίισζε ηεο βιάζηεζεο ηνπο γηα ιφγνπο γεσξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο. Άιιεο ζπρλέο δηαηαξαρέο είλαη νη ακκνιεςίεο, ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ αιιά θαη ε
άληιεζε ησλ πδάησλ γηα ιφγνπο χδξεπζεο θαη άξδεπζεο.
Δ έθηαζε ηεο παξφρζηαο πεξηνρήο ζε κηα πδξνινγηθή ιεθάλε είλαη κηθξή αιιά ε νηθνινγηθή
ζεκαζία ηεο είλαη δπζαλάινγε κεγάιε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεθάλε (Zaimes θ.α. 2010). Οη
νηθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ νη παξφρζηεο πεξηνρέο είλαη (National Research Council 2002,
Naiman θ.α. 2005): α) Βλδηαίηεκα γηα πνιιά είδε άγξηαο δσήο. β) Πνιχ παξαγσγηθφ δαζηθφ
νηθνζχζηεκα επεηδή θαη θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ε βιάζηεζε έρεη πξφζβαζε ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά
ζηνηρεία (ιφγσ ηνπ πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα). γ) Πξνκεζεχεη λεθξά θπηηθά πιηθά, φπσο δέληξα
θαη θνξκνχο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηαθχγηα γηα ηα ςάξηα θαη ηε ρεξζαία παλίδα αιιά θαη
ππξήλεο γηα ηε δεκηνπξγία λεζίδσλ θαη λέσλ παξφρζησλ πεξηνρψλ. δ) Λεηηνπξγεί σο έλα θπζηθφ
θίιηξν ην νπνίν θαηαθξαηεί ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο γεσξγηθέο
θαιιηέξγεηεο θαη δηαηεξεί ην λεξφ ησλ πνηακψλ θαζαξφ. ε) πγθξαηεί ην έδαθνο θαη κεηψλεη ηε
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δηάβξσζε. δ) Δ βιάζηεζή ηνπ ζθηάδεη ην λεξφ ηνπ πνηακνχ εκπνδίδνληαο ηελ πδξφβηα βιάζηεζε λα
αλαπηπρζεί θαη δηαηεξψληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρακειή. ζη) Ώπνζεθεχεη ην λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ πιεκκπξψλ εθνδηάδνληαο ηνλ ππφγεην πδξνθνξέα ελψ δέρεηαη λεξφ απφ απηφλ ζε πεξηφδνπο
ιεηςπδξίαο. ε) Μεηψλεη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο ζην εζσηεξηθφ ηνπ δεκηνπξγψληαο έλα δηαθνξεηηθφ
θιίκα ζηελ παξφρζηα δψλε (κηθξνθιίκα). ζ) ε πεξηφδνπο πιεκκχξαο παξέρνπλ ζηα ςάξηα θαηαθχγην
ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα νξκεηηθά λεξά. η) Ώηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ ηνπίσλ. Οη παξαπάλσ
ιεηηνπξγίεο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ
ζηελ Βιιάδα (Zaimes θ.α. 2011). Ώπαξαίηεην γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζή ηνπο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηαλφεζεο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο πεδίνπ
πνπ ζα ζπλδπαζηνχλ κε λέεο ηερλνινγίεο (ρξήζε ινγηζκηθψλ) (Savopoulou θ.α. 2017).
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηήζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηα κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξφρζηαο βιάζηεζεο. Οη παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ ψζηε λα απνηππψζνπκε
ηηο κνξθνινγηθέο δηαθνξέο βιάζηεζεο ήηαλ νη γεσκνξθνινγηθέο ζέζεηο (επζχγξακκα ηκήκαηα ή
καίαλδξνη ξεκάησλ) θαζψο θαη ηα κεγέζε ησλ πνηακψλ (κεγάια, κεζαία θαη κηθξά).
Τιηθά θαη Μέζνδνη

Πεξηνρέο Μειέηεο
Χο πεξηνρέο κειέηεο επηιέρζεθαλ ηξία ξέκαηα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ησλ Ννκψλ Αξάκαο θαη
εξξψλ, ψζηε λα δνχκε αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε βιάζηεζε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ξέκαηνο θαη
ηε ξνή ηνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα ήηαλ: α) ν Νέζηνο πνηακφο σο κεγάιν ξέκα, β) ν Ώγγίηεο πνηακφο
σο κεζαίν ξέκα θαη γ) ν ρείκαξξνο Μνλαζηεξάθη σο κηθξφ ξέκα (Βηθ. 1).

Νέζηνο πνηακόο
Σν Ααζηθφ ζχκπιεγκα ζην νπνίν αλήθεη ν πνηακφο Νέζηνο εμαπιψλεηαη ζην φξνο Φαιαθξφ θαη ηε
Απηηθή Ρνδφπε. Σα λεξά ηνπ πξηλ ρπζνχλ ζην Ώηγαίν Πέιαγνο δηαζρίδνπλ ηνπο Ννκνχο Αξάκαο,
Ξάλζεο θαη Καβάιαο. Δ πεξηνρή κειέηεο εμαπιψλεηαη απφ ην θξάγκα ηεο Πιαηαλφβξπζεο σο θαη ην
ρσξηφ Παξαλέζηη ηνπ Ννκνχ Αξάκαο κε ην κήθνο ηνπ πνηακνχ αλάκεζα ζε απηά ηα δχν ζεκεία λα
θηάλεη ζρεδφλ ζηα 13 ρηιηφκεηξα.
Αγγίηεο πνηακόο
Ο Ώγγίηεο απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν παξαπφηακν ηνπ ηξπκφλα πνηακνχ. Αηαζρίδεη ηνλ Ννκφ
Αξάκαο θαη ηελ επαξρία ηεο Φπιιίδαο ζηνλ Ννκφ εξξψλ ζηελ Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία. Δ πεξηνρή
κειέηεο, εμαπιψλεηαη ζε έλα κήθνο ηνπ πνηακνχ πεξίπνπ 4 ρηιηνκέηξσλ., ζηελ πεξηνρή ηεο Κξελίδαο,
εξξψλ. Δ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ είλαη έληνλε ιφγσ ηεο απμεκέλεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Υείκαξξνο Μνλαζηεξάθη
Ο ρείκαξξνο μεθηλάεη απφ ηνπο πξφπνδεο ηνπ ξνπο Φαιαθξνχ, ζπλερίδεη παξάιιεια απφ ην
ρσξηφ Μνλαζηεξάθη ηεο Αξάκαο γηα λα θαηαιήμεη ζηελ πφιε ηεο Αξάκαο. Δ πεξηνρή κειέηεο μεθηλάεη
3 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ βφξεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Αξάκαο. Έληνλε είλαη ε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ
ιφγσ ηεο κεγάιεο αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Μεηξήζεηο Πεδίνπ
ε θάζε ξέκα επηιέρζεθαλ 15 επηθάλεηεο, απφ ηηο νπνίεο νη 8 ήηαλ δίπια ζε επζχγξακκα ηκήκαηα
ηνπ ξέκαηνο θαη νη άιιεο 7 δίπια ζε καηάλδξνπο (Βηθ. 1). Οξνζεηήζεθε ζε θάζε επηθάλεηα κηα
πεξηνρή 10x5 (10m κήθνο παξάιιεια ζην ξέκα - 5m πιάηνο θάζεηα ζην ξέκα). ε θάζε νξηνζεηεκέλε
πεξηνρή κεηξήζεθαλ ην χςνο, ε δηάκεηξνο, ην χςνο έλαξμεο θφκεο θαη ην πιάηνο ηεο θφκεο φισλ ησλ
δέληξσλ πνπ πεξηιακβάλεη,. ε θάζε νξηνζεηεκέλε πεξηνρή θαηαγξάθζεθαλ θαη φια ηα είδε γελψλ
ησλ δέληξσλ θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ή νη δηαηαξαρέο φπσο αλεκνξξηςίεο, αζζέλεηεο, πινηνκίεο,
πιεκκπξηθά θαηλφκελα θ.ιπ. Σέινο κε ηελ βνήζεηα ηνπ GPS θαη ηεο ππμίδαο πήξακε ηηο
ζπληεηαγκέλεο ηεο θάζε επηθάλεηαο θαη ην πςφκεηξν ηνπ.

97

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Βηθφλα 1. Ζ γεληθόηεξε πεξηνρή κειέηεο ήηαλ ζηνλ Ννκό Γξάκαο. Δπηιέρζεθαλ ηξία ξέκαηα(Νέζηνο, Αγγίηεο θαη
Μνλαζηεξάθη). ε θάζε ξέκα κε κπιε γξακκέο είλαη ηα 15 ηπραία ηκήκαηα (κε πξάζηλνπο θύθινπο) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κεηξήζεηο πεδίνπ (πεγή: google earth)
Image 1. The general study area was in the Prefecture of Drama. Three streams were selected (Nestos, Aggitis and
Monastiraki). In each stream that are presented with blue lines 15 random sections (green circles) were selected for the field
measurements (source: google earth)

Υξήζε Stand Visualization System (SVS)
Σν Stand Visualization System δεκηνπξγεί ςεθηαθέο εηθφλεο δηαθφξσλ πξνθίι πνπ παξέρνπλ κηα
επθφισο θαηαλνεηή αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ ζηάζεο ζε κία ζπζηάδα δέληξσλ θαη ζάκλσλ. Οη
εηθφλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη βνεζνχλ ηνλ δηαρεηξηζηή λα βγάιεη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζε φηη
αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο ζπζηάδαο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην SVS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
ςεθηαθή απεηθφληζε ησλ επηθαλεηψλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο πεδίνπ θαη
ηαπηφρξνλα γηα λα γίλεη θαλεξφ ην κέγεζνο ηεο θφκεο θαη ησλ θνξκψλ ησλ δέληξσλ ηεο θάζε
επηθάλεηαο. Σν SVS επίζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δνθηκήο ηπρφλ δαζνθνκηθψλ παξεκβάζεσλ (π.ρ.
αξαίσζε δέληξσλ).
Υξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ)
Σν ΓΠ είλαη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ή αθφκα θαη λα
πάξεη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα ηηο αλαιχζεη, λα ηηο επεμεξγαζηεί θαη λα ηηο παξνπζηάζεη. Με
έλα πνιχ κεγάιν θάζκα μερσξηζηψλ εξγαιείσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο
πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. Σα ζηνηρεία πνπ πάξζεθαλ κε GPS ζην πεδίν
εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ ΓΠ. Με ηε βνήζεηα ηνπ ΓΠ, απνηππψζακε ζε ράξηε ηηο επηθάλεηεο ζηηο
νπνίεο πήξακε κεηξήζεηο, ςεθηνπνηήζακε ηα ξέκαηα πνπ κειεηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζακε ηηο ρξήζεηο
γεο πνπ είλαη γεηηνληθά ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ κε βάζε ην Corine 2006-12.
Ώπνηειέζκαηα
Σν κέγεζνο ηνπ ξέκαηνο επεξέαζε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξφρζηαο βιάζηεζεο.
πγθεθξηκέλα ε βιάζηεζε δίπια ζηνλ ρείκαξξν Μνλαζηεξάθη είρε ην κηθξφηεξν χςνο θαη ηε
κηθξφηεξε δηάκεηξν (ρ. 1) αιιά ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά είδε γελψλ δέλδξσλ ζε
ζρέζε κε ηα δπν πνηάκηα.
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ρήκα 1. Ζ κέζε δηάκεηξνο (dbh) θαη ην κέζν ύςνο (h) ηεο δελδξώδνπο βιάζηεζεο ησλ 15 επηθαλεηώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ
Figure 1. The mean diameter at breast height (dbh) and mean height (h) of the 15 sections that the tree vegetation was
surveyed

Αηαθνξέο ππήξραλ θαη αλάινγα κε ηε γεσκνξθνινγηθή ζέζε. ηνλ Νέζην πνηακφ ε δελδξψδεο
βιάζηεζε ζηηο επηθάλεηεο δίπια ζηα επζχγξακκα ηκήκαηα είραλ ηελ κεγαιχηεξε δηάκεηξν θαη ην
κεγαιχηεξν χςνο, ελψ νη ε βιάζηεζε ζηηο επηθάλεηεο δίπια ζηα εζσηεξηθά ηκήκαηα ησλ καηάλδξσλ
ηε κηθξφηεξε (ρ. 3). ηνλ Ώγγίηε πνηακφ θαη ηνλ ρείκαξξν Μνλαζηεξάθη ε δελδξψδεο βιάζηεζε
ζηηο επηθάλεηεο δίπια ζηα επζχγξακκα ηκήκαηα είραλ ηε κεγαιχηεξε δηάκεηξν ελψ ε βιάζηεζε ζηηο
επηθάλεηεο δίπια ζηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ησλ καηάλδξσλ ηε κηθξφηεξε (ρ. 4 θαη 5). Γηα ην χςνο ησλ
δέληξσλ, ζηνλ Ώγγίηε πνηακφ ε ζρέζε ήηαλ ε αληίζεηε κε ηελ πξνεγνπκέλε, κε ηελ βιάζηεζε ζηηο
επηθάλεηεο δίπια ζηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ησλ καηάλδξσλ λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν θαη ηελ βιάζηεζε
ζηηο επηθάλεηεο δίπια ζηα επζχγξακκα ηκήκα ην κηθξφηεξν (ρ. 4). Σέινο, ζηνλ ρείκαξξν
Μνλαζηεξάθη ε βιάζηεζε ζηηο επηθάλεηεο δίπια ζηα εζσηεξηθά ηκήκαηα ησλ καηάλδξσλ είρε ην
κεγαιχηεξν χςνο θαη ε βιάζηεζε ζηηο επηθάλεηεο δίπια ζηα επζχγξακκα ηκήκαηα ην κηθξφηεξν (ρ.
5).
Δ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηξήζεθαλ ζην πεδίν ζην πξφγξακκα SVS, έδσζε ηηο γξαθηθέο
απεηθνλίζεηο ησλ επηθαλεηψλ (ρ. 6). Καηά ηελ ζχγθξηζε ησλ απεηθνλίζεσλ, βξέζεθαλ δηαθνξέο,
ηφζν κε βάζε ην κέγεζνο ησλ ξεκάησλ φζν θαη κε ηηο γεσκνξθνινγηθέο ζέζεηο (ρ. 6). Σέινο, κε ηε
ρξήζε ησλ ΓΠ θαη ησλ δεδνκέλσλ Corine, θαηαγξάθεθαλ νη δηαθνξεηηθέο γεηηνληθέο ρξήζεηο γεο
ζηηο παξφρζηέο πεξηνρέο ησλ ηξηψλ ξεκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ (ρ. 7).
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ρήκα 2. Σα είδε ηεο δελδξώδνπο βιάζηεζεο ζηα ηξία ξέκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο 15 επηθάλεηεο
Figure 2. The species of tree vegetation recorded in 15 section of the three streams
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ρήκα 3. Ζ κέζε δηάκεηξνο θαη ην κέζν ύςνο ηεο δελδξώδνπο βιάζηεζεο ζε θάζε γεσκνξθνινγηθή ζέζε ζηνλ Νέζην πνηακό
Figure 3. The mean diameter at breast height (dbh) and mean height (h) in each geomorphic position at Nestos River
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ρήκα 4. Ζ κέζε δηάκεηξνο θαη ην κέζν ύςνο ηεο δελδξώδνπο βιάζηεζεο ζε θάζε γεσκνξθνινγηθή ζέζε ζηνλ Αγγίηε πνηακό
Figure 4. The mean diameter at breast height (dbh) and mean height (h) in each geomorphic position at Aggitis River
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ρήκα 5. Ζ κέζε δηάκεηξνο (dbh) θαη ην κέζν ύςνο (m) ηεο δελδξώδνπο βιάζηεζεο ζε θάζε γεσκνξθνινγηθή ζέζε ζηνλ
ρείκαξξν Μνλαζηεξάθη
Figure 5. The mean diameter at breast height (dbh) and mean height (h) in each geomorphic position at Monastiraki Torrent

ρήκα 6. Φεθηαθή απεηθόληζε ηκήκαηνο κε ηε ρξήζε SVS
Figure 6. Digital visualization of a section using SVS

ρήκα 7.Οη ρξήζεηο γεο ζηηο παξόρζηεο πεξηνρέο ηνπ Νέζηνπ κε βάζε ην Corine θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ πνηακνύ κε ηα
ηκήκαηα όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο πεδίνπ
Figure 7. The land uses in the riparian areas of Nestos based on Corine and the digitization of the river with the sections
where field measurements were recorded
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πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σν κέγεζνο ηνπ ξέκαηνο θαη ε γεσκνξθνινγία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ξέκαηνο επεξέαζαλ ηα
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βιάζηεζεο ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ. Οη Malkinson θαη Wittenberg
(2005) επίζεο βξήθαλ φηη ε γεσκνξθνινγία επεξεάδεη ηελ παξφρζηα βιάζηεζε ζε νξεηλά ξέκαηα ηνπ
Εζξαήι. Δ βιάζηεζε ησλ δπν πνηακψλ (Νέζηνο θαη Ώγγίηεο) είρε ηελ κεγαιχηεξε δηάκεηξν θαη ην
κεγαιχηεξν χςνο ζε ζρέζε κε ηε βιάζηεζε ηνπ ρείκαξξνπ. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ ε χπαξμε
πεξηζζφηεξσλ πδξνραξψλ ηαρπαπμψλ εηδψλ (Populus sp. θαη Salix sp.) (Ώζαλαζηάδεο 1986). ηελ
παξφρζηα πεξηνρή ηνπ ρεηκάξξνπ επεηδή νη ζπλζήθεο δελ είλαη ηφζν πγξέο (πην ρακειφ πδξνθφξν
νξίδνληα), είρε σο απνηέιεζκα ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ιηγφηεξν πδξνραξψλ εηδψλ θαη γηα
ην ιφγν απηφ είρε ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ δελδξψδε γελψλ. Δ κείσζε ηεο πγξαζίαο ηνπ
εδάθνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κεηάβαζε απφ πδξφθηια είδε ζε είδε πην αλζεθηηθά ζηελ μεξαζία
(Dwire θ.α. 2018). ζν αθνξά ηε δηάκεηξν ησλ δέληξσλ ηεο παξφρζηαο βιάζηεζεο, ηα επζχγξακκα
ηκήκαηα είραλ ηε κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο καηάλδξνπο. Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα
επζχγξακκα ηκήκαηα έρνπλ ιηγφηεξεο δηαηαξαρέο (π.ρ. δηάβξσζε θαη απφζεζε θεξηψλ πιηθψλ) ζε
ζρέζε κε ηα ηκήκαηα ησλ καηάλδξσλ. Ώπηφ ην κνηίβν δελ ήηαλ ηφζν εκθαλέο κε ην χςνο ηεο
δελδξψδεο βιάζηεζεο. Μφλν ζηνλ Νέζην πνηακφ ηα επζχγξακκα ηκήκαηα είραλ ηελ πςειφηεξε
δελδξψδε βιάζηεζε, θάηη πνπ δείρλεη φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλάπηπμε ησλ δέληξσλ.
Δ κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ παξφρζησλ θπηνθνηλσληψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο πδαηηθήο δίαηηαο
ησλ ξεκάησλ θαη ησλ πδξνγεσκνξθνινγηθψλ γεγνλφησλ (π.ρ. δηάβξσζε, απφζεζε) (Leo θ.α. 2019,
Zaimes θ.α. 2019). Οη παξφρζηεο πεξηνρέο είλαη νηθνζπζηήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζε θπζηθέο
δηαηαξαρέο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη νη πιεκκχξεο (γηα ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα) θαη νη
μεξαζίεο (γηα εθηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα) (Naiman θ.α. 2005). Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ
δηαηαξαρψλ είλαη φηη ε δελδξψδε βιάζηεζε κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή αθφκε θαη ζε πνιχ
γεηηνληθά ζεκεία ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ.
Γηα ηηο ρξήζεηο γεο ζηνλ Νέζην πνηακφ είρακε 7 δηαθνξεηηθέο, ζηνλ Ώγγίηε πνηακφ 4, θαη ζηνλ
ρείκαξξν Μνλαζηεξάθη 2. Οη ρξήζεηο γεο ζηνλ Νέζην ήηαλ: α) Υψξνη εμνξχμεσο νξπθηψλ (Code
131), β) Μεηαβαηηθέο δαζψδεηο ζακλψδεηο εθηάζεηο (Code 324), γ) Αάζνο πιαηχθπιισλ (Code 311),
δ) Φπζηθνί βνζθφηνπνη (Code 321), ε) Γε πνπ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηε γεσξγία κε ζεκαληηθέο
εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο (Code 243), δ) Με αξδεχζηκε αξφζηκε γε (Code 211), θαη ε)
Αηαθεθνκκέλε αζηηθή νηθνδφκεζε (Code 112). Οη ρξήζεηο γεο ζηνλ Ώγγίηε πνηακφ ήηαλ: α) Με
αξδεχζηκε αξφζηκε Γε (Code 211), β) Υψξνη εμνξχμεσο νξπθηψλ (Code 131), γ) Γε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο γεσξγηθή κε ζεκαληηθέο εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο (Code 243), θαη δ) Φπζηθνί
βνζθφηνπνη (Code 321). Σέινο, νη ρξήζεηο γεο ζηνλ ρείκαξξν Μνλαζηεξάθη ήηαλ: α) Με αξδεχζηκε
αξφζηκε γε (Code 211) θαη β) Φπζηθνί βνζθφηνπνη (Code 321).
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, γηα ηελ επηηπρεκέλε απνθαηάζηαζε αιιά
θαη ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη
ππφςε ην κέγεζνο ησλ ξεκάησλ αιιά θαη ε γεσκνξθνινγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ξέκαηνο.
Abstract
The aim of the present study is to survey and compare the morphometric characteristics of the woody
riparian vegetation of Nestos River, Aggitis River and Monastiraki torrent of Drama and Serres
Prefectures of Greece. In each river/torrent 15 plots were selected, 7 of which were along meanders
and the other 8 along straight reaches. In each plot the height, diameter, crown (start of height and
width) of the woody vegetation were collected. Digital imaging of the measurements was done using
the Stand Visualization System (SVS) software. Geographical information systems (GIS) were also
used to map the land uses adjacent to the three study areas. The results show that the size of the river
and its geomorphological position affect the morphological characteristics of the riparian tree
vegetation.
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Πεξίιεςε
Ώληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη πνηεο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο
θαη πνηα ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηάλνημεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε επηθιηλή εδάθε
παξάθηησλ πεξηνρψλ, κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
βέιηηζηεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Αηεξεπλάηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ παξαιηαθνχ νδηθνχ άμνλα Καξίηζαο Λάξηζαο (παξάθακςε νξεηλνχ νηθηζκνχ
Καξίηζαο) κε ζπγθέληξσζε απφςεσλ ησλ θαηνίθσλ, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, κε έθδειε ηελ αλεζπρία
ηνπο γηα ηνλ καξαζκφ ηνπ ρσξηνχ ηνπο απφ ηηο αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ ζα επέιζνπλ.
Λέμεηο θιεηδηά: πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο δηάλνημεο δξόκσλ, νηθνινγία δξόκσλ, δξόκνη ηδηαίηεξεο
αηζζεηηθήο νκνξθηάο, νδηθνί άμνλεο επηθιηλώλ εδαθώλ.
Βηζαγσγή
Παξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δξφκσλ ζην πεξηβάιινλ, ε νδηθή
ππθλφηεηα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ έηζη θαη ζηε δηθή καο
ηεξάζηηνη πξνυπνινγηζκνί αθηεξψλνληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη βειηίσζε ησλ δξφκσλ.
Δ θαηαζθεπή κηαο νδνχ δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο
κηαο δηάλνημεο δελ αθνξνχλ κφλν ηηο αβηνηηθέο παξακέηξνπο αιιά θαη ηηο βηνηηθέο. Οη επηδξάζεηο
απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ή ηε δηαηάξαμε ηεο θαλνληθήο δηάξζξσζεο ησλ ζηαζκηθψλ
παξακέηξσλ (ζεξκνθξαζία, θσηηζκφ, άλεκν, πδάηηλνπο πφξνπο, έδαθνο, παλίδα, ρισξίδα) θαη θαηά
ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηεο νηθνινγίαο ηνπ ηνπίνπ. (Καξαγηάλλεο θαη Γηαλλνχιαο 1998).
ε κία δηάλνημε δξφκνπ νη ζπληειεζηέο νη νπνίνη πξέπεη λα εξεπλεζνχλ είλαη ε εθηίκεζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ ηνπίνπ, νη γεσινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζρεδηαζκνχ, ε
θπζηνγξαθία, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ε πδξνινγία, ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο, νη
νηθνινγηθά επαίζζεηεο θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ηα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, νη
ζεκεξηλέο ρξήζεηο γεο θαη νη κειινληηθέο ηάζεηο (Βιεπζεξηάδεο θ.α. 1998).
ε κία επξχηεξε ζεψξεζε ζηηο έλλνηεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ,
ζα πεξηιάβεη ε δηάλνημε δξφκσλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ελφο ηφπνπ.
Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή (Σζψρνο 1997) είλαη ε κεηαβνιή ησλ
ρξήζεσλ γεο, ε κεηαβνιή ζηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο κηαο πεξηνρήο, νη επηπηψζεηο ζηηο ηδηνθηεζίεο,
ε απψιεηα πεξηνπζίαο (θαηνηθίαο, γεο θιπ), επηπηψζεηο ζε θνηλσληθέο νκάδεο ηδηαίηεξα αζζελείο, νη
νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο λέεο ζπλζήθεο, θαηαζηξνθή ηνπηθψλ
θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο πεξίπηεξα, θαηαζηήκαηα αλαςπρήο θιπ. θαη πηζαλφο θίλδπλνο
αηπρεκάησλ.
Σν ζέκα εξεπλήζεθε απφ νηθνινγηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άπνςε.
Βηδηθφηεξα, ε εξγαζία κειεηά ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηνπ παξαιηαθνχ νδηθνχ άμνλα Καξίηζαο
Λάξηζαο (παξάθακςε νξεηλνχ νηθηζκνχ Καξίηζαο).
Δ δηνρέηεπζε ηεο θπθινθνξίαο ηφζν θνληά ζηε ζάιαζζα θαη καθξηά απφ ηνλ νξεηλφ νηθηζκφ
εγθπκνλεί κηα ζεηξά θηλδχλνπο κε ζεκαληηθφηεξν, φπσο θαίλεηαη απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο
κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπληάρζεθε, φζν θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, απηφ ησλ αιιαγψλ ζηηο
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ρξήζεηο γεο.
Βμεηάδεηαη απφ πεξηβαιινληηθήο απφςεσο κία ελαιιαθηηθή ράξαμε παξάθακςεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο
Καξίηζαο, πην θνληά ζε απηφλ, απνθεχγνληαο ηελ ιχζε ηεο δηνρέηεπζεο ηεο θπθινθνξίαο θνληά ζηε
ζάιαζζα, αγλνψληαο ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.
Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ ελαιιαθηηθή δψλε ράξαμεο, ηεο παξάθακςεο ηνπ νηθηζκνχ Καξίηζαο
εθηφο ησλ ππνινίπσλ είλαη φηη βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνλ νηθηζκφ (θαηά ζεκεία πεξλάεη
ζε απφζηαζε 300κ.) επνκέλσο κε θαηαζθεπή δξφκνπ ζχλδεζεο, θάπνηνο κπνξεί λα επηζθεθζεί εχθνια
ηνλ νηθηζκφ. Έηζη κέζσ ηεο λέαο δψλεο ράξαμεο παξαθάκπηεηαη ν νηθηζκφο ηεο Καξίηζαο,
απνθεχγνληαο θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα κέζα ζ΄ απηφλ θαη παξάιιεια κε κία ζεηξά κέηξσλ
νηθνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κπνξνχκε λα έρνπκε αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ. Παξάιιεια απνθεχγνληαη
ηα πξνβιήκαηα αιιαγψλ ρξήζεσλ γεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ππφ
θαηαζθεπή παξαιηαθήο νδνχ.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη : επηζήκαλζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ράξαμε
θαη ηελ θαηαζθεπή νδνχ ζε επηθιηλή εδάθε κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, επηζήκαλζε
πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ
νδψλ απηψλ, επηζήκαλζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ κέζα απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή
εκπεηξία, δηαηχπσζε εξσηεκάησλ πξνο δηεξεχλεζε, αλάιπζε πεξηβάιινληνο κειέηεο πεξίπησζεο,
πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ηεο ππφ θαηαζθεπή λέαο νδνχ θαη ε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο.
Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε : κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ηφζν απφ ηελ Βιιάδα φζν
θαη απφ ην εμσηεξηθφ, πνπ αθνξά ζηελ νηθνινγία δξφκσλ, ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο δηάλνημεο
δξφκσλ, κειέηε αεξνθσηνγξαθηψλ, νξζνθσηνραξηψλ, ραξηψλ, εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηε λέα
δηάλνημε, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ ηεο Καξίηζαο, επηηφπνπ
παξαηήξεζε, ηφζν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, φζν θαη ησλ πξνηάζεσλ θαη
έξεπλα ζην δηαδίθηπν.
Πεξηνρή έξεπλαο
Δ ππφ κειέηε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ζζαο ζηα φξηα ηεο ΣΚ Καξίηζαο,
ηεο ΑΒ Βπξπκελψλ, ηνπ Αήκνπ Ώγηάο, ηεο ΠΒ. Λάξηζαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.
Δ ππφ κειέηε πεξηνρή έρεη έθηαζε πεξίπνπ 23.000 ζηξέκκαηα θαη ε απφζηαζή ηεο απφ ηα θνληηλά
αζηηθά θέληξα (πξσηεχνπζεο λνκψλ) είλαη 52 ρικ. απφ ηε Λάξηζα, 107 ρικ. απφ ην ΐφιν θαη 123ρικ.
απφ ηε Θεζζαινλίθε. Δ απφζηαζή ηεο απφ ηελ εζληθή νδφ είλαη 19 ρικ.
Δ πεξηνρή κειέηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ πεξηνρή ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Σν θιίκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη ηππηθφ ―κεζνγεηαθφ‖. Σν κεηξηθφ πιηθφ πνπ θπξηαξρεί είλαη
ν ζρηζηφιηζνο πάλσ ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη πνιιέο πηπρψζεηο ηεο γεο έηζη ψζηε λα έρνπκε
αξθεηά ξέκαηα. Παξάιιεια νη νξηδφληηεο ζηξψζεηο ηνπ εκπνδίδνπλ ηε δηείζδπζε ηνπ λεξνχ γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα δηάβξσζεο. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη
νη πιεκκχξεο ησλ ξεκάησλ θαη ησλ ρεηκάξξσλ απηψλ (ιφγσ ησλ απφηνκσλ θιίζεσλ ηεο πεξηνρήο). Σν
λεξφ ηξέρεη ζηα ξέκαηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
Δ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο ζζαο, κία νηθνινγηθή πεξηνρή κεγάιεο
ζεκαζίαο ζε εζληθή θιίκαθα. Σν φξνο ζζα είλαη ειεγρφκελε θπλεγεηηθή πεξηνρή ελψ ην αηζζεηηθφ
ηνπ δάζνο έρεη πξνηαζεί γηα έληαμε ζην Βπξσπατθφ δίθηπν Φχζε 2000.
Οη επλντθέο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ην πςειφ
πνζνζηφ βξνρφπησζεο, απνηέιεζκα ησλ αλαηνιηθψλ αλέκσλ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ
ππέξνρνπ δαζηθνχ ζπκπιέγκαηνο ηεο ζζαο. Σνπηθά δεκηνπξγνχληαη άθζνλνη ηδηαίηεξνη νηθφηνπνη
πνπ νδεγνχλ ζε απμεκέλε πνηθηιφηεηα ησλ βιαζηεηηθψλ ηχπσλ, ζηε ρισξίδα θαη ζηελ παλίδα.
Μνξθνινγηθά νη ηχπνη βιάζηεζεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ πεξηνρή είλαη : Θακλφηνπνη κε αείθπιια πιαηχθπιια
είδε, παξαπνηάκηα βιάζηεζε, γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο (πεξηβφιηα κε θεξαζηέο, κειηέο, ειηέο), θαζηαλνπεξίβνια,
δαζηθέο εθηάζεηο, δάζνο δξπφο.
Οη ρξήζεηο γεο πνπ ζπλαληάκε είλαη: γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, θαζηαλνπεξίβνια, δαζηθέο εθηάζεηο,
βνζθφηνπνη, νηθηζκνί.
Σν ηνπίν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη αξθεηά κεγάιεο αηζζεηηθήο αμίαο. Βίλαη
θπκαηψδεο, πνηθίιν κε αλάγιπθε πθή απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηνπνγξαθίαο, ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ
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αλζξσπνγελψλ ζηνηρείσλ. Παξνπζηάδεη αθφκα αλνηρηνχο θαη έγθιεηζηνπο ρψξνπο εμαηηίαο ησλ
έληνλσλ πηπρψζεσλ ηνπ εδάθνπο ψζηε λα νξίδνπλ αληίζηνηρα πεξίθιεηζηεο θαη αλνηρηέο ζέεο.
Βπνκέλσο εάλ κία ράξαμε αμηνπνηήζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα ζθεληθφ
ηνπίν κε πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νδεγφ.
ηελ πεξηνρή ππάξρεη αζθαιηφζηξσηε νδφο, δχν ξεπκάησλ θπθινθνξίαο, ε νπνία ζπλδέεη ηνλ
νηθηζκφ ηεο Καξίηζαο, κε ηνπο νηθηζκνχο ηνπ ηνκίνπ θαη ηνπ Κφθθηλνπ Νεξνχ, πεξλψληαο κέζα απφ
ηνλ νηθηζκφ ηεο Καξίηζαο. Ώπφ απηφλ δηέξρεηαη φιε ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ πνπ ζέινπλ λα πάλε
ζηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο.
Πεξηγξαθή ηεο ππό θαηαζθεπή παξαιηαθήο νδνύ
Δ λέα παξαιηαθή νδφο ηεο Καξίηζαο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηκήκα ζπλνιηθφηεξνπ έξγνπ, ηνπ
παξαιηαθνχ νδηθνχ άμνλα ηνπ λνκνχ Λάξηζαο, πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ πξνο ην
Ώηγαίν παξάθηησλ πεξηνρψλ ησλ λνκψλ Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο. (ΟΜΒΠ-BCS 1997).
Βίλαη έλαο δξφκνο πνπ ζα εμππεξεηήζεη θχξηα ηελ αλαςπρή θαη ηνλ ηνπξηζκφ.
Έθηαζε ηνπ έξγνπ : Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ έξγνπ είλαη 5.383 κ. κε δηαηνκή νδνζηξψκαηνο 8κ. θαη
ζπλνιηθήο δηαηνκήο κεηαμχ εξεηζκάησλ 10κ. (ΟΜΒΠ-BCS 1997).
Οξηδνληηνγξαθία: Υξεζηκνπνηήζεθε ζαλ βαζηθφο θνξκφο ηνπ λένπ δξφκνπ, παιαηφο
ζθπξφζηξσηνο αγξνηηθφο δξφκνο απφ ηνλ Ε. Ν. Ώγίνπ Πξνδξφκνπ σο ηελ απφιεμή ηνπ ζηελ νδφ
Κφθθηλνπ Νεξνχ – Πιαηηάο Άκκνπ. Δ ράξαμε δηέξρεηαη ζε ζεκεία ζε απφζηαζε 100-150κ. απφ ηελ
παξαιηαθή δψλε θαη έρεη κειεηεζεί γηα ηαρχηεηεο 40 km/hr (νδφο Γ θαηεγνξίαο)
Μεθνηνκή – Βπηρψκαηα – Οξχγκαηα : Δ λέα νδφο μεθηλά κε θαησθεξείο θιίζεηο θαη νδεχεη πεξί
ηελ ηζνυςή ησλ 50κ. Ώπφ ηε ΜΠΒ θξίλεηαη φηη ζα ππάξμεη ζεκαληηθφο αξηζκφο νξπγκάησλ θαη
επηρσκάησλ. Ώπηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ηα ππφ θαηαζθεπή επηρψκαηα θαη νξχγκαηα είλαη
κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε.
Σα ηερληθά έξγα πνπ αλακέλεηαη λα γίλνπλ είλαη πνιιά εμαηηίαο ηνπ ππθλνχ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ.
Πξνβιέπνληαη 4 γέθπξεο, 2 θηβσηνεηδείο νρεηνί θαη πιήζνο κηθξφηεξσλ θηβσηηφζρεκσλ ζσιελσηψλ αγσγψλ γηα
ηελ παξνρέηεπζε κηθξφηεξσλ πδαηνξεπκάησλ. Γηα ηελ απφζηαζε ησλ νρεηψλ ε ΜΠΒ αλαθέξεη φηη δελ πξέπεη λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ 500κ. γηα δηεπθφιπλζε ηεο άγξηαο παλίδαο.
Φπηνθνηλσληνινγηθέο δψλεο – ηνηρεία βιάζηεζεο : Δ πεξηνρή αλήθεη ζηε δψλε Quercetalia ilicis, θαη ζηελ
ππνδψλε Quercion ilicis. ηε δηάπιαζε ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ θαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ
κεγάιεο ελφηεηεο απφ ζπγθεθξηκέλα είδε. ηελ ζπγθεθξηκέλε κάιηζηα πεξηνρή ππάξρεη κίμε ησλ εηδψλ. Σα είδε
πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ε θιακνπξηά, ηα πιαηάληα, ε θαζηαληά, ε αξηά, ν γαχξνο, ε νζηξηά, ην ζθιήζξν, ε
θηειηά, ε δξπο, ε θξαληά, ν θφηηλνο, ε θνπηζνππηά, ην ξείθη, ε θνπκαξηά, ην ζπάξην θ.ά.
Τπάξρνπζεο ρξήζεηο γεο ζηα ζεκεία πνπ πεξλάεη ν δξφκνο είλαη νη εμήο : : Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο,
θαζηαλνπεξίβνια, δάζνο δξπφο, ξεκαηηέο κε πιαηάληα θαη πδξνραξή βιάζηεζε, ζακλψλεο αεηθχιισλ
πιαηπθχιισλ, βνζθφηνπνη.
Εδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο πνπ πεξλάεη ν δξφκνο είλαη ην εμήο: Έλα κέξνο ηεο γεο πνπ δηαζρίδεη ε
λέα νδφο είλαη δηαθαηερφκελε έθηαζε. Δ πεξηνρή πνπ δηαζρίδεη ν δξφκνο θαη πεξλάεη κέζα απφ γεσξγηθέο
εθηάζεηο είλαη θαηά θχξην ιφγν κηθξντδηνθηεζίεο ηεο ηάμεο 2, 3 ζηξ. αιιά κέζα ζ΄ απηέο ππάξρνπλ θαη ηδηνθηεζίεο
πάλσ απφ 4 ζηξ.
θεληθφ ηνπ δξφκνπ
ην ηνπίν ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ. ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πνξείαο ηνπ δξφκνπ ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ φπσο π.ρ.
πεξηνρή ζηελ νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί παξάγθεο κε ζέα ζηε ζάιαζζα. Ώπηφ ην θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο
ππνδειψλεη ηελ εμέιημε πνπ κπνξεί λα έρεη ε πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο, θάησ απφ κεγάιεο
πηέζεηο εάλ δε ιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο.
Γηεξεύλεζε ηεο γλώκεο ησλ θαηνίθσλ γηα ηε λέα νδό
Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο είλαη θαη ε δηεξεχλεζε ηεο γλψκεο ησλ θαηνίθσλ
γηα ηε λέα νδφ. Δ αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πνιηηψλ ηνπ νηθηζκνχ ηεο Καξίηζαο, γηα ηελ
δηάλνημε λένπ νδηθνχ άμνλα δηνρέηεπζεο ηεο ππεξηνπηθήο θπθινθνξίαο, έγηλε κε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζαλ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο έρεη επηιεγεί ε ζπζηεκαηηθή ηπραία κέζνδνο κε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Δ κέζνδνο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο επηιέρηεθε ζαλ ε πην θαηάιιειε γηα
ην ιφγν φηη έπξεπε λα ζπδεηεζνχλ θάπνηα πξάγκαηα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα
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δηακνξθσζεί κία γεληθφηεξε άπνςε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο. (Βιεπζεξηάδεο, 2002).
πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 105 εξσηεκαηνιφγηα. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο επηιέρηεθε κε ηε
ινγηθή λα ππάξρεη πεξίπνπ έλα εξσηεκαηνιφγην αλά νηθνγέλεηα αθνχ ηα ζπκθέξνληα ηεο νηθνγέλεηαο
απφ ηε ράξαμε ηεο λέαο νδνχ είλαη θνηλά.
Ώπφ ηελ ζπλέληεπμε πνπ έγηλε κε ηνπο θαηνίθνπο πξνέθπςαλ πνιιά ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ
αλαιχνληαη παξαθάησ:
Ώμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή φρη ηνπ λένπ δξφκνπ : πσο πξνθχπηεη απφ ηα
εξσηεκαηνιφγηα ππάξρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 22%, νη νπνίνη ηάζζνληαη
θαηά ηεο δεκηνπξγίαο λέαο νδνχ γηα ην ιφγν φηη έρνπλ πνιχ κεγάιε αλαζθάιεηα γηα ην θαηά πφζν ζα
έξρνληαη πηα ηνπξίζηεο ζηνλ νηθηζκφ.
Ώμηνιφγεζε απνηειέζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηεο ράξαμεο θαη ηελ απφζηαζε ηνπ δξφκνπ απφ ηνλ
νηθηζκφ : Σν 10% ησλ θαηνίθσλ ζεσξεί φηη θαηάιιειε ζέζε γηα ηε ράξαμε ηεο νδνχ είλαη απφ ηελ
πάλσ πιεπξά ηνπ νηθηζκνχ, πξνο ην βνπλφ θαη αηηηνινγνχλ ηελ άπνςή ηνπο φηη είλαη επθνιφηεξν λα
πξνζεγγίζεη θάπνηνο ηνλ νηθηζκφ θαηεβαίλνληαο πξνο απηφλ παξά αλεβαίλνληαο.
Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ηάζζεηαη κε ηελ άπνςε φηη ε ράξαμε ηνπ λένπ δξφκνπ
πξέπεη λα είλαη απφ ηελ θάησ πιεπξά πξνο ηε ζάιαζζα ηφζν εμαηηίαο ηνπ πην ήπηνπ αλάγιπθνπ αιιά
θαη ηνπ λα αμηνπνηεζεί θαη ην παξαζαιάζζην θνκκάηη ηεο Καξίηζαο εάλ πεξάζεη θνληά ζηε ζάιαζζα.
Οη απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ηνλ νηθηζκφ, πνπ πξέπεη λα είλαη ε λέα νδφο:
ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη ζε πνζνζηφ 73,17% απαληά φηη πξέπεη λα είλαη ζε απφζηαζε ιηγφηεξε
απφ 1 ρηιηφκεηξν απφ ηνλ νηθηζκφ, κε ηε ινγηθή φηη πξέπεη λα πεξλάεη πνιχ θνληά απφ ηνλ νηθηζκφ,
δείρλνληαο γηα αθφκε κία θνξά ηελ αγσλία ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ
ηνλ νηθηζκφ ηνπο.
Ώμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ: Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο
ηνπ 61% πηζηεχεη φηη ζα γίλεη κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ (ζπηηηψλ, καγαδηψλ) θαηά κήθνο ηνπ λένπ
δξφκνπ ηδηαίηεξα εάλ είλαη παξαιηαθφο. Ώπηφ ην νπνίν πξέπεη λα ηνληζηεί πάλησο είλαη ην γεγνλφο φηη
νη θάηνηθνη ζε πνζνζηφ 88,61% πηζηεχνπλ φηη εάλ ιπζνχλ ηδηνθηεζηαθά δεηήκαηα (δηαθαηερφκελα),
θαη ππάξμεη επλντθή λνκνζεζία ψζηε λα κπνξνχλ λα ρηίζνπλ θαηά κήθνο απηήο ηεο λέαο νδνχ, ηφηε
ζα αξρίζεη λα γίλεηαη ην παξαζαιάζζην ρσξηφ Καξίηζα θάηη πνπ γηα αξθεηνχο θαηνίθνπο θαίλεηαη ζαλ
ιχζε ζηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηά ηνπο.
Ώμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο λέαο νδνχ : Oη θάηνηθνη
δπζθνιεχηεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηάλνημεο.
ζνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζα ππάξμνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηε δηάλνημε ην αηηηνινγνχλ απιντθά φηη
πάληα έλα έξγν θέξλεη ζεηηθέο επηπηψζεηο, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη αθνχ ζα απμεζνχλ νη
δηεξρφκελνη απφ ηελ πεξηνρή εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ παξαιηαθνχ άμνλα, θάπνηνη ζα έξζνπλ ζηελ
Καξίηζα. Έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηνίθσλ δειψλνπλ κεγάιε νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα απφ ηε
δεκηνπξγία ηεο παξαιηαθήο νδνχ. Ώπηφ αηηηνινγείηαη απφ απηνχο απφ ην γεγνλφο φηη πηζηεχνπλ φηη ζα
πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ νηθηζκφ θαη έηζη φζνη έρνπλ καγαδηά ζα πεξηνξηζηεί ε
πειαηεία ηνπο, ελψ φζνη ήζειαλ λα επελδχζνπλ ηνπξηζηηθά ζηνλ νηθηζκφ κε απηφ ηνλ ηξφπν
απνηξέπνληαη νη ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο.
Ώμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ έλα πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ λα κε
ζέινπλ ηελ λέα δηάλνημε θαη νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο άπνςεο : Ο
βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνπο θαηνίθνπο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνλ νηθηζκφ ζε
πνζνζηφ 44% ελψ έλα πνζνζηφ 17% δελ ηε ζέιεη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη
ην παξάδεηγκα ηδηνθηήηξηαο λέαο ηαβέξλαο, πάλσ ζηνλ θχξην δξφκν ηνπ ρσξηνχ ε νπνία ηνλίδεη φηη
έθαλε λέα επέλδπζε, πεξηκέλνληαο λα δηαθεκηζηεί ην καγαδί ηεο απφ ηνπο πεξαζηηθνχο, αιιά ηψξα
θαζψο απνκαθξχλνληαη απηνί πεξηκέλεη κεγάιε δεκηά ζην καγαδί.
Πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε ηεο λέαο παξαιηαθήο νδνύ (παξάθακςε Καξίηζαο)
Δ λέα παξαιηαθή νδφο ηεο Καξίηζαο, θαηαζθεπάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε παξάθακςε ηνπ
νηθηζκνχ ηεο Καξίηζαο, πνπ έσο ηψξα κέζα απφ απηφλ δηεξρφηαλ φιε ε θπθινθνξία ηεο πεξηνρήο
ηφζν ηνπηθή φζν θαη ππεξηνπηθή.
Δ θαηαζθεπή ηεο «παξαθάκςεσο» ηεο Καξίηζαο ηφζν καθξηά απφ ηνλ νηθηζκφ, θαη αξθεηά θνληά
ζηε ζάιαζζα δεκηνπξγεί κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζην πεξηβάιινλ:
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α) Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ δηαθαίλεηαη είλαη ε αιιαγή ρξήζεσλ γεο πνπ κπνξεί λα
πξνθιεζεί θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ άμνλα.
Ο λένο απηφο δξφκνο πεξλάεη ζε αξθεηά ζεκεία, απφ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο θηάλνπλ
κέρξη κπξνζηά ζηε ζάιαζζα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε νηθνπεδνπνίεζε απηψλ ησλ
εθηάζεσλ. Δ ηάζε απηή γηα κεηαθνξά θαηνηθίαο θαη ε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, απφ γεσξγηθέο
θαιιηέξγεηεο ζε νηθφπεδα θαίλεηαη πνιχ έληνλε θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Καξίηζαο φπσο πξναλαθέξακε. Βθηφο ησλ παξαπάλσ ζε πεξηβφιηα θαηά κήθνο ηνπ
δξφκνπ ππάξρνπλ ήδε δηάζπαξηεο θαηνηθίεο θαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ ηάζε
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξαγδαία κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο εάλ δελ ππάξμεη έιεγρνο ηνπ θαηλνκέλνπ.
Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα νδηθψλ αμφλσλ θαηά ηα νπνία κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ
αθνινχζεζε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
ηελ πεξίπησζε ησλ Μεζφγεησλ ε ρσξνζέηεζε αεξνδξνκίνπ ζηελ πεξηνρή θαη ε πξννπηηθή
ηαρείαο εμππεξέηεζήο ηνπ, επηηάρπλαλ ηελ αζηηθνπνίεζε ζηελ πεξηνρή θαζψο ηε δηάζπαξηε
εγθαηάζηαζε νηθηζηηθψλ θαη άιισλ ρξήζεσλ θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ αθνινχζεζε ε εληαηηθή
αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο ζε βάξνο εθηάζεσλ αγξνηηθήο ή δαζηθήο γεο. (Κνζκάθε 1999)
ηελ πνιηηηθή ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ΟΑΠΓ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξάθηησλ
Γσλψλ) κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξνληαη: «θαθνζρεδηαζκέλεο νδηθέο ζπλδέζεηο εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο
ξχπαλζεο θαη θνξεζκνχ θαζψο θαη θαηαζηξνθήο ελδηαηηεκάησλ.» (Βπξσπατθή Βπηηξνπή, Γεληθή
Αηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, 2001).
β) Ο δξφκνο δηέξρεηαη απφ επηθιηλή εδάθε θαη ζχκθσλα κε ηε ΜΠΒ νδεχεη πεξί ηελ ηζνυςή ησλ
50κ.. Παξαηεξψληαο ηελ νξηδνληηνγξαθία ηνπ δξφκνπ βιέπνπκε φηη παξ΄ φηη είλαη έλαο δξφκνο ζε
επηθιηλή εδάθε θαη θαηά πεξηνρέο ηδηαίηεξα πηπρσκέλα εδάθε, εληνχηνηο παξνπζηάδεη επζχγξακκα
ηκήκαηα, ρσξίο λα αθνινπζεί ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ δελ είλαη νξζφ απφ
πεξηβαιινληηθήο απφςεσο γηαηί δεκηνπξγνχληαη αξθεηά κεγάια νξχγκαηα θαη επηρψκαηα.
Σα επζχγξακκα ηκήκαηα ζε επηθιηλή εδάθε δεκηνπξγνχλ κεγάια νξχγκαηα θαη επηρψκαηα εθφζνλ
δελ αθνινπζείηαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο. (Νίθνπ θ.α. 2000).
Σα κεγάια εθρψκαηα θαη επηρψκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ παξεκπφδηζε ηεο απνηακίεπζεο
ηνπ λεξνχ. Έηζη απηφ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηελ πεξηνρή, είλαη ε δηάβξσζε ησλ πξαλψλ θαη θαηά
ζπλέπεηα απμαλφκελε ηδεκαηνγέλεζε ησλ ξεπκάησλ εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο δηείζδπζεο ηνπ λεξνχ ζην
έδαθνο θαη ηεο γξήγνξεο απνξξνήο ηνπ.
Ο δξφκνο επίζεο ελεξγεί ζαλ θξάγκα θαη αιιάδεη ηα ζρέδηα ξνήο ησλ πδάησλ, κε απνηέιεζκα ην
πνζφ ηνπ χδαηνο πνπ θηάλεη ζηηο θάησ απφ ην δξφκν πεξηνρέο λα είλαη πεξηνξηζκέλν επηδξψληαο ζηε
ρισξίδα. (Νoss 2002).
Με ηε δεκηνπξγία κεγάισλ νξπγκάησλ επίζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αχμεζε ηεο θιίζεο ησλ
πξαλψλ θαη δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ εθζθαθή γεγνλφο πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφθιεζε θαηνιηζζήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαβνιή ηεο βάζεο ηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα. (Καξαγηάλλεο θαη Γηαλλνχιαο 1998, θαηά Loffler-Timinger, 1977).
ια ηα παξαπάλσ επηδεηλψλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή έρνπκε κεγάιν χςνο βξνρήο
ην κεγαιχηεξν ζηελ αλαηνιηθή Βιιάδα εμαηηίαο ησλ αλαηνιηθψλ ζαιάζζησλ αλέκσλ γεγνλφο πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθφκε πην έληνλα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο ή θαηνιηζζήζεσλ.
γ) πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ζαλ αιπζηδσηή αληίδξαζε είλαη ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηεο
δηάβξσζεο, ηεο αιιαγήο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ησλ θαηνιηζζήζεσλ κπνξεί λα
πξνθιεζνχλ δεκηέο ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο κε ζπλέπεηεο ζηελ παλίδα. Έηζη είλαη δπλαηφ λα
εθξηδσζνχλ δέληξα ζε πεξίπησζε θαηνιίζζεζεο ή λα γπκλσζνχλ νη ξίδεο δέληξσλ κε ζπλέπεηα ηε
λέθξσζε ηνπο.
δ)Σα δέληξα πνπ είλαη ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ δξφκνπ κπνξεί λα μεξαζνχλ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο
ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ζηα θαηάληε.
ε) Ώληίζηνηρα επεξεάδεηαη θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θνξηία ηδεκάησλ
πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηα πνιιά ξεχκαηα ηεο πεξηνρήο εμαηηίαο ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ θαηνιηζζήζεσλ
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ ιφγσ έιιεηςεο νμπγφλνπ. (Noss
2002).
ζη)Σα επζχγξακκα ηκήκαηα ζε επηθιηλή εδάθε, εθηφο ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγνχλ
θαη πξνβιήκαηα ζην ηνπίν. Έηζη ε γξακκηθή κνξθή ηνπ δξφκνπ, κέζα απφ ινθψδεηο, εκηνξεηλέο
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πεξηνρέο, δεκηνπξγεί κία ππνβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ δξφκνπ, αθήλνληαο
αξλεηηθή
επίδξαζε ζηνλ νδεγφ. (Σζψρνο 1997).
δ) Με απηφ ηνλ ηξφπν ελψ έρνπκε δηέιεπζε απφ κία πεξηνρή ηδηαίηεξεο νκνξθηάο, ν νδεγφο
αθνινπζεί κία ζρεδφλ επζχγξακκε πνξεία, αλαπηχζζνληαο κεγάιεο ηαρχηεηεο, ρσξίο λα ηνπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα νδήγεζεο ζε έλα δξφκν ζρεδηαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε, λα ηνπ απνθαιχπηνληαη
ελδηαθέξνπζεο δηαδξνκέο κέζσ ησλ θακππιψλ ηνπ δξφκνπ.
Δλαιιαθηηθή δώλε ράξαμεο
Δ ελαιιαθηηθή δψλε ράξαμεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε κία δψλε πεξί ηεο ρσξνζηαζκηθήο ησλ
150κ, φπνπ ζε άιια ζεκεία κπνξεί λα θαηεβαίλεη ρακειφηεξα (130κ.) ελψ ζε άιια ςειφηεξα (170κ.)
αλάινγα κε ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαη ηηο εγθάξζηεο θιίζεηο.
χκθσλα κε απηή ηελ πξφηαζε ε νδφο αθνινπζεί κέρξη θάπνηνπ ζεκείνπ ηνλ πθηζηάκελν παιηφ
δξφκν πνπ ζπλδέεη ην ηφκην κε ηελ Καξίηζα θαη ην Κφθθηλν Νεξφ.
Δ πξνηεηλφκελε δψλε ράξαμεο παξαθάκπηεη ηελ πθηζηάκελε παιηά νδφ απφ αλαηνιηθά θαη νδεχεη
πεξί ηελ ρσξνζηαζκηθή ησλ 150κ., γηα λα θηάζεη λα ελσζεί κε ηελ πξναλαθεξφκελε πθηζηάκελε νδφ
ζχλδεζεο ηεο Καξίηζαο κε ην Κφθθηλν Νεξφ.
Με απηή ηελ πξνηεηλφκελε ράξαμε είκαζηε πην θνληά ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο, ζαλ παξάθακςε ηνπ
νηθηζκνχ ηεο Καξίηζαο πνπ είλαη ν αξρηθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ θαη κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ επξχηεξνπ
παξαιηαθνχ άμνλα ηεο Λάξηζαο.
Λόγνη πνπ ζπληεινύλ γηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δώλεο ράξαμεο
α) Δ δψλε ε νπνία πξνηείλεηαη, δηέξρεηαη απφ κία πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ππφ θαηαζθεπή παξαιηαθνχ
νδηθνχ άμνλα θαη ηνπ νηθηζκνχ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγεί ζηελ επηινγή απηή, είλαη φηη ζ΄
απηήλ ηε δψλε πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηελ ππφ θαηαζθεπή παξαιηαθή νδφ θαη ηνλ
νηθηζκφ ηεο Καξίηζαο, παξνπζηάδνληαη νη κηθξφηεξεο δπλαηέο εγθάξζηεο θιίζεηο, ψζηε λα κελ
νδεγεζνχκε ζε κεγάια νξχγκαηα θαη επηρψκαηα. Έηζη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε δηαδξνκή,
δηέξρεηαη απφ εγθάξζηεο θιίζεηο πεξίπνπ 25% εθηφο απφ ηε δχζθνιε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ξέκαηνο
Λπθφξεκα θαη ηνπ δηπιαλνχ ηνπ ρεηκάξξνπ απφ ηελ πιεπξά πξνο ηφκην ζην νπνίν ζπλαληάκε θιίζεηο
πεξίπνπ 50%.
β) Σν γεγνλφο φηη ε πξνηεηλφκελε δψλε ράξαμεο μεθηλάεη θαη θαηαιήγεη ζε πςειφηεξν ζεκείν ηνπ
πθηζηάκελνπ παιηνχ δξφκνπ ηνκίνπ – Καξίηζαο – Κφθθηλνπ Νεξνχ, ζε ζρέζε κε ηνλ παξαιηαθφ
δξφκν, καο νδεγεί ζην λα έρνπκε κηθξφηεξν ηκήκα λέαο νδνχ, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάιν θνκκάηη
ηεο παιηάο πθηζηάκελεο νδνχ. Με ην λα έρνπκε κηθξφηεξε δηάλνημε νδεγνχκαζηε ζε κηθξφηεξε
θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο θαη κηθξφηεξε δηαηάξαμε ηνπ ηνπίνπ.
γ) ηελ πξνηεηλφκελε δψλε δηέιεπζεο έρνπκε πνηθηιία ρξήζεσλ γεο δει. έρνπκε θαζηαλνπεξίβνια
λα ελαιιάζζνληαη κε αείθπιια πιαηχθπιια, κε δξπνδάζνο, γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη βνζθφηνπνπο.
Ώπηφ ην γεγνλφο καο νδεγεί ζε κία ελδηαθέξνπζα δηαδξνκή κε ελαιιαγέο ζην ηνπίν, ρσξίο λα έρνπκε
νπηηθέο παξεηζθξήζεηο (ζπίηηα - παξάγθεο θιπ.) φπσο ππάξρνπλ ζηνλ παξαιηαθφ νδηθφ άμνλα.
δ) Ο δξφκνο επίζεο θαζψο πεξλάεη ζε 150κ. πςφκεηξν κπνξεί λα καο πξνζθέξεη κέζσ ησλ
πηπρψζεσλ ηνπ εδάθνπο σξαία ζεκεία ζέαο ζην Ώηγαίν θαη κέζσ ηεο πνηθηιίαο ρξήζεσλ γεο θαη ησλ
εληππσζηαθψλ ξεκάησλ λα απνηειέζεη κία ειθπζηηθή δηαδξνκή.
ε) H πξνηεηλφκελε δψλε δηέιεπζεο βξίζθεηαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνλ νηθηζκφ (θαηά ζεκεία
πεξλάεη ζε απφζηαζε 300κ.) επνκέλσο κε θαηαζθεπή δξφκνπ ζχλδεζεο, θάπνηνο κπνξεί λα
επηζθεθζεί εχθνια ηνλ νηθηζκφ.
Σα κέηξα ηα νπνία κπνξεί λα πξνηαζνχλ είλαη πξνζπάζεηεο γηα αλάπηπμε ηνπξηζκνχ ηφζν ην
ρεηκψλα φζν θαη ην θαινθαίξη, αξρηηεθηνληθή αλάπιαζε ηνπ νηθηζκνχ, αλάδεημε θπζηθήο νκνξθηάο
ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπ νηθηζκνχ, ιεηηνπξγία ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ πεξηβαιινληηθνχ πεξηπηέξνπ θ.ά.
Θα κπνξνχζε επίζεο ν λένο δξφκνο λα εληαρζεί ζε έλα δίθηπν δξφκσλ κε ζέα ζην ηνπίν (scenic
roads), νη νπνίνη ζα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη ζην δίθηπν θαη ζα θέξνπλ εηδηθή
ζήκαλζε. Οη πεξηνρέο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ ζα ηεινχλ ππφ εηδηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία. Ίζσο
κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πεξηνξηζηνχλ νη αιιαγέο ρξήζεο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ θαη λα νδεγήζεη ζε
αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε νξεηλέο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν δξφκνο.
Δ πξφηαζε γηα ηε δψλε ράξαμεο ηεο νδνχ βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ην
εξσηεκαηνιφγην νη νπνίνη ζε πνζνζηφ 73% ζέινπλ ηελ παξάθακςε θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηνπο ζε
απφζηαζε ιηγφηεξε ηνπ ρηιηνκέηξνπ.
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Πεξηβαιινληηθνί όξνη
Πξηλ απφ ηε ράξαμε ηνπ δξφκνπ ζηελ πξνηεηλφκελε δψλε δηέιεπζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ΜΠΒ κε
φξνπο νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ.
πσο πξναλαθέξζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξφκνπ, ζαλ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ
παξαιηαθνχ άμνλα ηεο Λάξηζαο έγηλε κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν θαη γηα ην
γεγνλφο φηη ε ζθεληθή παξνπζία ηνπ δξφκνπ είλαη ελδηαθέξνπζα, γεγνλφο ζεηηθφ γηα ηνλ ηνπξηζκφ,
δελ είλαη απαξαίηεην ζηε δψλε απηή λα έρνπκε έλα δξφκν κε κεγάιεο ηαρχηεηεο.
Ο δξφκνο πξέπεη λα εληαρζεί ζε κηα θαηεγνξία δξφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ραξαθηεξηζηηθά
κεγέζε ηνπ (εχξνο θαηάιεςεο δξφκνπ, επηθάλεηα θπηνθάιπςεο, επηθάλεηα δηάβξσζεο, φγθνη
νξχγκαηνο θαη επηρψκαηνο, χςε θαη πιάηε πξαλψλ) ζα πάξνπλ ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο ηηκέο ψζηε λα
έρνπκε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην αλάγιπθν.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ δελ πξέπεη λα γίλεηαη απφζεζε πιενλάδνληνο πιηθνχ εθρσκάησλ
ηδηαίηεξα φηαλ έρνπκε κεγάιεο θιίζεηο, κεγαιχηεξεο ηνπ 50%. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ έρνπκε
ηξαπκαηηζκφ ηεο βιάζηεζεο, κε ζπλέπεηεο ζηελ παλίδα. Βάλ έρνπκε εγθάξζηα θιίζε πιαγηάο 49-65%
ηφηε κπνξεί λα έρνπκε ηξαπκαηηζκφ ηεο βιάζηεζεο κέρξη θαη 60κ. ζηα θαηάληε. (Γεσξγηάδε, 2001).
Αελ πξέπεη λα γίλνπλ απνζέζεηο ζηα ξέκαηα γηα ην ιφγν φηη εάλ ζπκβεί απηφ ζα έρνπκε επηπηψζεηο
ζηελ ρισξίδα ε νπνία είλαη κεγάιεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο (ηξαπκαηηζκφο πδξνραξνχο βιάζηεζεο),
επηπηψζεηο ζηελ παλίδα ε νπνία θπθινθνξεί κέζα απφ ηελ θνίηε ησλ ξεκάησλ θαη επηπηψζεηο ζηνπο
πδάηηλνπο πφξνπο. Οη απνζέζεηο λα γίλνπλ κφλν ζε παιηνχο δαλεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία θιπ. γηα ηα
νπνία ζα εθδνζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφζεζεο πιηθψλ.
Ώπαξαίηεην είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλψλ. Δ
ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλψλ κπνξεί λα γίλεη κε θαηάιιειεο ηερληθέο (θχηεπζε-δηακφξθσζε). Βάλ
ππάξρεη αλάγθε ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ πξαλψλ κπνξεί λα γίλεη κε θαηάιιεια ηερληθά έξγα (ηνίρνπο
αληηζηήξημεο) ηα νπνία πξέπεη λα θαιπθηνχλ απφ βιάζηεζε γηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην ηνπίν ή
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ δελ αιινηψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ηνπίνπ (πρ. πέηξηλνη ηνίρνη
αληηζηήξημεο) (Νίθνπ θ.α. 2000). Σα θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
πξαλψλ πξέπεη λα είλαη ελδεκηθά.(Καξαγηάλλεο θαη Γηαλλνχιαο 1999).
Πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηάθξνη απνρέηεπζεο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ θαη νρεηνί ή γέθπξεο ζηα
βαζηά ξέκαηα. Βθηφο ησλ παξαπάλσ φκσο ρξήζηκν είλαη λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη αλαθνπθηζηηθνί
νρεηνί ηεο ηάθξνπ (νρεηνί κηθξήο δηακέηξνπ πνπ δηνρεηεχνπλ ην λεξφ ηεο ηάθξνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ
δξφκνπ ψζηε λα δηαζθνξπίδεηαη ζηελ πιαγηά). (Νίθνπ θ.α. 2000). Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νρεηψλ ή ησλ γεθπξψλ ρξήζηκν είλαη λα κελ αιινηψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ
ηνπίνπ. Δ ρξήζε πέηξαο ηεο πεξηνρήο είλαη πνιχ σξαίν πιηθφ.
πκπεξάζκαηα
 Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζπληζηά ηνπο
παξάγνληεο ελφο ηφπνπ. Λφγσ ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ παξαγφλησλ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο
θαηαλνκήο ηνπο, θάζε ηφπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλαδηθφηεηα (Lynch θαη Huch 1990).
 Δ νινθιεξσκέλε κειέηε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ πεξηβάιινληνο καο νδεγεί ζε ελαιιαθηηθέο
ραξάμεηο πεξηβαιινληηθά απνδεθηέο. Οη επηπηψζεηο ελφο δξφκνπ ζε επηθιηλή εδάθε κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιεθζνχλ ππφςηλ θαηά ηελ ράξαμε θαη θαηαζθεπή ηνπ
δξφκνπ νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπληζησζψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζα ιεθζνχλ ηα
αληίζηνηρα κέηξα.
 Δ δηαηνκή ελφο δξφκνπ ζε επηθιηλή εδάθε πιενλεθηεί φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο (εχξνο
θαηάιεςεο δξφκνπ, επηθάλεηα θπηνθάιπςεο, επηθάλεηα δηάβξσζεο, φγθνη νξχγκαηνο θαη
επηρψκαηνο, χςε θαη πιάηε πξαλψλ) πάξνπλ ηελ ειάρηζηε ηηκή (Νίθνπ θ.α. 2000).
 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηάλνημε δξφκνπ ζε εδάθε κε κεγάιεο εγθάξζηεο θιίζεηο, γηαηί απηφ
ζεκαίλεη κεγαιχηεξεο δψλεο θαηαιήςεσο θαη πεξηζζφηεξε θαηαζηξνθή βιάζηεζεο. (Βζθίνγινπ
1995). Βθηφο ησλ παξαπάλσ ζε κεγάιεο εγθάξζηεο θιίζεηο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη απνζέζεηο
πιηθψλ ζηα θαηάληε, γηα ην ιφγν φηη κπνξεί λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκφο ηεο βιάζηεζεο
(Γεσξγηάδε 2001).
 ηαλ έρνπκε δηάλνημε δξφκνπ ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο, ζε επηθιηλή εδάθε, θαη ν
ζθνπφο ηεο δηάλνημεο είλαη θχξηα ε αλαςπρή δελ είλαη απαξαίηεην ν δξφκνο λα ζρεδηαζηεί γηα
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κεγάιεο ηαρχηεηεο γηαηί απηφ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπ δξφκνπ,
κε επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ρσξίο λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο απφιαπζεο ηεο δηαδξνκήο.
Σα ηερληθά έξγα πνπ θαηαζθεπάδνληαη (ηνίρνη αληηζηήξημεο, νρεηνί, γέθπξεο) θαιφ είλαη λα
θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά ηεο πεξηνρήο π.ρ. πέηξα ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα κελ πξνθαινχλ
έληνλεο αιινηψζεηο ζην ηνπίν. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πξνζαξκνγή ηνπ δξφκνπ θαη ησλ έξγσλ
ηνπ ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνθεχγνπκε ηα κεγάια ηερληθά έξγα θαη φπνπ απηά γίλνληαη λα
θαιχπηνληαη απφ ελδεκηθή βιάζηεζε.
Καηά ηε ράξαμε ηνπ δξφκνπ ζε επηθιηλή εδάθε πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα γξακκηθά αλνίγκαηα
ηνπ δξφκνπ γηαηί ππνβαζκίδνπλ ηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ ηνπίνπ (Βιεπζεξηάδεο θ.α. 1998). Έηζη κε
ηελ απνθπγή κεγάισλ επζπγξακκηψλ θαηά ηε ράξαμε ηνπ δξφκνπ θαη αθνινπζψληαο ην αλάγιπθν
είλαη δπλαηφ λα απνθαιχπηνληαη ζηνλ νδεγφ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ. Βθηφο ησλ
παξαπάλσ ηα επζχγξακκα ηκήκαηα είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάια νξχγκαηα θαη
επηρψκαηα.
Οη απνζέζεηο ζηελ θνίηε ξεκάησλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη γηαηί ηα ξέκαηα είλαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο
νηθνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο (πεξάζκαηα δψσλ, πινχζηα ρισξίδα θ.ι.π.).
Δ δηάλνημε δξφκσλ ζε επηθιηλή εδάθε θνληά ζηε ζάιαζζα θαη ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ θνληηλνί
νηθηζκνί, παξνπζηάδεη πνιχ έληνλν ηνλ θίλδπλν ηεο αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο.

Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε
 Πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ελψ ηα έξγα ζπλνδεχνληαη απφ Μ.Π.Β. ε δπλαηφηεηα
ειέγρνπ, ηεο εθαξκνγήο ηεο είλαη κηθξή. Θέκα πξνο δηεξεχλεζε είλαη ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηνλ
κε έιεγρν ηεο εθαξκνγή ησλ ΜΠΒ.
 Δ δεκηνπξγία ζηελ Βιιάδα ελφο δηθηχνπ δξφκσλ κε ζέα ζην ηνπίν (scenic roads), νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη ζην δίθηπν θαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε. Οη
πεξηνρέο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ ζα ηεινχλ ππφ εηδηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία θαη ν δξφκνο ζα
θέξεη εηδηθή ζήκαλζε. Ίζσο κε απηφ ηνλ ηξφπν πεξηνξηζηνχλ νη αιιαγέο ρξήζεο θαηά κήθνο ηνπ
δξφκνπ θαη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε νξεηλέο πεξηνρέο.
Abstract
The topic of the research is to investigate the environmental impact and measures dealing with the
effects of the construction of road axes in tilting land of coastal areas, with a view to protecting the
natural environment and better integrating the work into the human environment. The study of the case
study of the construction of the coastal road of Karitsa Larissa is researched (deviation of the
mountainous settlement of Karitsa) by concentrating views from the inhabitants, through a
questionnaire, in which they express their clear concern about the decay of their village because of the
changes that will be brought about in the land use.
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Πεξίιεςε
Δ πςειή ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε απηήο, ε πεξηπινθφηεηα θαη ε
δηεπηζηεκνληθφηεηα ζηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ, ζε επίπεδν κειέηεο, επίβιεςεο, θαηαζθεπήο,
ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζεο θαη ζπληήξεζεο, ην πςειφ θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο, θαζψο θαη νη
ζπλέπεηεο κηαο δπλεηηθήο θαηάξξεπζεο, θαζηζηά θαη θαηαηάζζεη ηα αληίζηνηρα έξγα σο πςειήο
επηθηλδπλφηεηαο απαηηψληαο ηελ εθαξκνγή ελφο νιηζηηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αζθάιεηαο. Ο ελ
ηζρχ απφ ην 2017 Βζληθφο Καλνληζκφο Ώζθάιεηαο Φξαγκάησλ, ΚΏΦ, απνηειεί ζεκέιην ιίζν, εηζάγεη
έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αληίιεςεο ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ηερληθψλ θαλφλσλ, ηα νπνία
αληίζηνηρα, κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε θξάγκαηα εθηφο
πεδίνπ νξηζκνχ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θαλνληζκνχ.
Λέμεηο θιεηδηά :Δζληθόο Καλνληζκόο, αζθάιεηα θξαγκάησλ, ρακειά θξάγκαηα.
Βηζαγσγή
Γεληθά, ηα θξάγκαηα σο ηερληθά έξγα ζπγθέληξσζεο, απνζήθεπζεο, ειεγρφκελεο παξνρέηεπζεο
ηνπ λεξνχ αιιά θαη πξνζηαζίαο απφ απηφ, φπσο π.ρ. αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, απνηεινχλ ζε κηα
ρψξα βαζηθά ηερληθά έξγα ππνδνκήο, ππνζηεξίδνληαο ηφζν ηελ αλάπηπμε φζν θαη ηελ αζθάιεηα ηεο
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ο πνιπζρηδήο ηερληθφο ξφινο ηνπο γηα άξδεπζε, χδξεπζε, παξαγσγή
ελέξγεηαο, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη αλαςπρή, αιιά παξάιιεια θαη ν θνηλσληθφο ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ή/θαη αζηνρίαο, ηα θαζηζηά θαη ηα θαηαηάζζεη σο έξγα πςειήο δηαθηλδχλεπζεο,
αλεμάξηεηα εάλ απηά ζεσξνχληαη κεγάια ή ρακειά, ππφ ηελ έλλνηα θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Αηεζλνχο
Βπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ, (ICOLD, International Committee of Large Dams), (πςνκεηξηθή
δηαθνξά κεηαμχ ηνπ βαζχηεξνπ ζεκείνπ ηεο ζεκειίσζεο θαη ηεο ζηέςεο κεγαιχηεξε απφ 15,0 κ. ή
χςνο 5,0 έσο 15,0 κ. θαη σθέιηκν φγθν πάλσ απφ 3.000.000 κ3). ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα
φζα ζπκπεξαζκαηηθά αλαθέξνληαη ζην Bulletin 59, 1987, ηεο ICOLD, ε αζηνρία ελφο θξάγκαηνο
ζπλζέηεη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ παξακέηξνπο ηεο
κεραληθήο αιιά ζπλδπάδεηαη θαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ιάζνπο, έιιεηςε πξνζνρήο,
πιεκκεινχο άζθεζεο θαζεθφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ κειέηε, επίβιεςε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία,
παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζθεπψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε αζθάιεηα ησλ
αληίζηνηρσλ θαηαζθεπψλ θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθπγή
δπζιεηηνπξγηψλ, βιαβψλ θαη θαηαξξεχζεσλ, ρξήδνπλ θσδηθνπνίεζεο θαη ελ θαηαθιείδη ηελ ζχληαμε
ελφο νιηζηηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα αζρνιείηαη κε ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ήηνη
ηελ κειέηε, επίβιεςε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ.
ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, θαη κε κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη
πθίζηαηαη ήδε έλα κεγάινο αξηζκφο θαηαζθεπαζκέλσλ θξαγκάησλ, ζεζκνζεηήζεθε ν Καλνληζκφο
Ώζθάιεηαο Φξαγκάησλ, ΚΏΦ θαη ηεο Αηνηθεηηθήο Ώξρήο Φξαγκάησλ, ΑΏΦ, (απφθαζε αξηζκ.
ΑΏΒΒ/νηθ. 2287, ΦΒΚ, Σεχρνο ΐ΄ 4420/30.12.2016), πνπ έρεη πεδίν εθαξκνγήο ζε θξάγκαηα
ηακίεπζεο θαη ζπγθξάηεζεο λεξνχ, κε ηα ζπλνδά έξγα, γηα νξαηφ χςνο κεγαιχηεξν ησλ 10,0 κ. ή γηα
νξαηφ χςνο απφ 5,0 κ. έσο 10,0 κ. θαη ρσξεηηθφηεηα ηακηεπηήξα κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 50.000 κ3, (λα
ζεκεησζεί φηη σο νξαηφ χςνο νξίδεηαη ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο πάλσ απφ ηελ θνίηε). Ώμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ε πξψηε νινθιεξσκέλε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο είρε μεθηλήζεη απφ ην
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1ν Παλειιήλην πλέδξην Μεγάισλ Φξαγκάησλ ην 2008, (Βλεκεξσηηθφ Αειηίν ΣΒΒ 2008), ελψ
πεξαηηέξσ είρε πξνηαζεί κηα πξσηνγελήο επηθεληξσκέλε πξνζπάζεηα ζηνλ ηαρχ πξνζεηζκηθφ έιεγρν
ρακειψλ θξαγκάησλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (Ώλαζηαζηάδεο θ.α. 2006), δήηεκα ην νπνίν έκκεζα
παξακέλεη ρσξίο ζεζκνζέηεζε, δηφηη δελ έρνπλ δηακνξθσζεί ζπγθεθξηκέλα ηππνπνηεκέλα δειηία
ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο, αλαγθαία ζε ζχλζεηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ.
Βθαιηήξην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε έγθξηζε ηνπ ελ ηζρχ απφ ην 2017 Βζληθνχ
Καλνληζκνχ Ώζθάιεηαο Φξαγκάησλ, ΚΏΦ, ν νπνίνο απνηειεί ζεκέιην ιίζν, εηζάγεη έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αληίιεςεο ηεο αζθάιεηαο θαζψο θαη ηερληθψλ θαλφλσλ, ηα νπνία αληίζηνηρα,
κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε θξάγκαηα εθηφο πεδίνπ
νξηζκνχ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θαλνληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, αξρηθά, δίδεηαη κηα γεληθή επηζθφπεζε
ηνπ ΚΏΦ θαη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζχληαμε κεηξψνπ θαη
επηζεψξεζεο, ζπζρεηίδνληαο ηνλ πξναλαθεξφκελν θαλνληζκφ, θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο, γηα ηηο
ρακειέο θξαγκαηηθέο θαηαζθεπέο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Γεληθή επηζθόπεζε Διιεληθνύ Καλνληζκνύ Αζθάιεηαο Φξαγκάησλ, ΚΑΦ
Ο Καλνληζκφο Ώζθάιεηαο Φξαγκάησλ είλαη έλα επηηειηθφ θείκελν πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο, ζε φια ηα επίπεδα, απφ ηελ κειέηε έσο ηελ απνδφκεζε, ησλ
θξαγκαηηθψλ θαηαζθεπψλ. Βηζάγεη έλα πιαίζην ηερληθψλ θαη λνκηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο
αζθάιεηαο, ελψ παξάιιεια, δηαθξηηά, νξίδεη, θαη νξηνζεηεί ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο φισλ
φζσλ ζπκκεηέρνπλ θαη εκπιέθνληαη ζηελ κειέηε, επίβιεςε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, παξαθνινχζεζε
θαη ζπληήξεζε ηνπ θξάγκαηνο. Ο ΚΏΦ, αλαπηχζζεηαη ζε 6 θεθάιαηα, 28 άξζξα θαη 3 παξαξηήκαηα.
ηνλ πίλαθα 1 παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά θαηά άξζξν ν ΚΏΦ. Ώμίδεη λα παξνπζηαζηεί ιφγσ ηεο
νινθιεξσκέλεο δηάξζξσζήο ηνπ, ε νπνία ζεζκνζεηεί πιένλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηα
θξάγκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ ΚΏΦ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα απνηειέζεη
νδεγφ θαη γηα αληίζηνηρεο θαη κε θαηαζθεπέο, εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν αζθάιεηαο.
Ο Καλνληζκφο πέξα απφ ην γεληθφ πεδίν εθαξκνγήο (θξάγκαηα κε νξαηφ χςνο κεγαιχηεξν ησλ
10,0 κ. ή γηα νξαηφ χςνο απφ 5,0 κ. έσο 10,0 κ. θαη ρσξεηηθφηεηα ηακηεπηήξα κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ
50.000 κ3) θαηαηάζζεη ηα θξάγκαηα σο αθνινχζσο:
 Καηεγνξία Ε: νξαηφ χςνο > 40κ. ή φγθνο ηακηεπηήξα > 10.000.000 κ3, αλεμάξηεηα ηνπ χςνπο.
 Καηεγνξία ΕΕ: νξαηφ χςνο 20κ. < Δ < 40κ. ή φγθνο ηακηεπηήξα > 1.000.000 κ3, αλεμάξηεηα ηνπ
χςνπο.
 Καηεγνξία ΕΕΕ: Φξάγκαηα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Ε θαη ΕΕ.
Ώπφ ην ζχλνιν ησλ νξηζκψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 3, εζηηάδνπκε ζηνπο παξαθάησ
ρξήζηκνπο νξηζκνχο:
Φξάγκα: Σν ζχλνιν ησλ επί κέξνπο θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην έξγν, ήηνη ην ζψκα ηνπ
θξάγκαηνο, ε ζεκειίσζε ηνπ, ηα έξγα εθηξνπήο, ππεξρείιηζεο, πδξνιεςίαο, πξνζαγσγήο θαη ζηαζκψλ
παξαγσγήο ελέξγεηαο, ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θξάγκαηνο, ηηο ζήξαγγεο
επηζεψξεζεο θαη απνζηξάγγηζεο, έξγα ζηαζεξνπνίεζεο πξαλψλ θαη ινηπά ζπλνδά έξγα πνπ
ζπκβάινπλ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο.
Γηνηθεηηθή Αξρή Φξαγκάησλ, ΑΏΦ: Σν φξγαλν ηνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ
ηήξεζε θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΏΦ.
Φνξέαο Τινπνίεζεο Φξάγκαηνο, ΦΤΦ: Σν φξγαλν πνπ ζέηεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, ΚηΒ, γηα ηνλ
ζπληνληζκφ θαη ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΏΦ
κέρξη ην θξάγκα λα παξαδνζεί ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο. Ο ΦΤΦ κπνξεί λα είλαη δεκφζηνο ή ηδησηηθφο
θνξέαο ζηειερσκέλνο κε θαηάιιειν ηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κε απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία θαη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ έσο ηελ πξψηε πιήξσζε.
Φνξέαο Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο, ΦΛΦ: Σν φξγαλν πνπ ζέηεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, ΚηΒ, θαη
εγθξίλεηαη απφ ηελ ΑΏΦ, γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο. Ο ΦΛΦ κπνξεί λα
είλαη δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο πνπ δηαζέηεη θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ππνδνκή.
Μεηξών Φξάγκαηνο: Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ (φπσο έγγξαθα, εθζέζεηο, ππνινγηζκνί,
απνηειέζκαηα πεδίνπ εξεπλψλ θαη εξγαζηεξίνπ, θ.α.), ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζηα νπνία είλαη
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θαηαγεγξακκέλα κε θάζε ιεπηνκέξεηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξάγκαηνο, φπσο θαηαζθεπάζηεθε.
Βπίζεο εκπεξηέρνληαη νπνηαδήπνηε πεξηζηαηηθά, έθηαηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε θάζε ζηάδην ηεο
δσήο ηνπ θξάγκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ θαηαγξαθψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ.
Πίλαθαο 1. Γηάξζξσζε Καλνληζκνύ Αζθάιεηαο Φξαγκάησλ
Table 1. Structure of the Dam safety code
Κεθάιαην Ώ΄
Γεληθέο Αηαηάμεηο
Ώλαθνξά
Παξαηεξήζεηο
Άξζξν 1- θνπφο
Θέζπηζε θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Άξζξν 2- Πεδίν εθαξκνγήο
Βθαξκνγή θαλνληζκνχ θαηάηαμε θξαγκάησλ.
Άξζξν 3- Οξηζκνί
Παξνρή αλαιπηηθψλ νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηνλ ΚΏΦ.
Άξζξν 4- Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ
Οξίδνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ππνβνιήο ηνπ ΚηΒ.
Άξζξν 5- Φνξέαο πινπνίεζεο θξάγκαηνο, ΦΤΦ
Καζνξηζκφο, αξκνδηφηεηεο θαη ζηειέρσζε ηνπ ΦΤΦ.
Άξζξν 6- Φνξέαο ιεηηνπξγίαο θξάγκαηνο, ΦΛΦ
Καζνξηζκφο, αξκνδηφηεηεο θαη ζηειέρσζε ηνπ ΦΛΦ.
Κεθάιαην ΐ΄
Τπνρξεώζεηο θαηά ηελ Μειέηε
Άξζξν 7- ηάδην κειέηεο
Πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο κειέηεο θαη παξαδνηέα
Άξζξν 8- ρέδην παξαθνινχζεζεο
ηνηρεία, νδεγίεο θαη δξάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο.
Άξζξν 9- ρέδην πξψηεο πιήξσζεο
Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ
πξψηε πιήξσζε.
Άξζξν 10- ρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ Καζνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ πνπ
θαηαζηάζεσλ, ΏΒΚ
απαηηνχληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε αλζξψπηλσλ
απσιεηψλ θαη αζηνρηψλ.
Κεθάιαην Γ΄
Τπνρξεώζεηο θαηά ηελ Καηαζθεπή
Άξζξν 11- Φάθεινο θαηαζθεπήο θξάγκαηνο, ΦΚΦ
Πεξηερφκελν ΦΚΦ, παξαδνηέα.
Άξζξν 12- ηάδην θαηαζθεπήο
Αηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ θαηαζθεπή.
Άξζξν 13- Φάθεινο έγθξηζεο πξψηεο πιήξσζεο, Αηαδηθαζίεο θαη πεξηερφκελν ΦΒΠΠ
ΦΒΠΠ
Άξζξν 14- ηάδην πξψηεο πιήξσζεο
Αηαδηθαζίεο, έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο.
Άξζξν 15- Μεηξψν θξάγκαηνο
Πεξηερφκελν θαθέινπ κεηξψνπ θξάγκαηνο.
Κεθάιαην Α΄
Τπνρξεώζεηο θαηά ηελ Λεηηνπξγία
Άξζξν 16- ηάδην ιεηηνπξγίαο
Αηαδηθαζίεο θαη θαζνξηζκφο επηζεσξήζεσλ.
Κεθάιαην Β΄
Λνηπέο δηαηάμεηο
Άξζξν 17- Φξάγκαηα ζε ζηάδην θαηαζθεπήο, πξψηεο
Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα θξάγκαηα πνπ θαηά ηελ
πιήξσζεο ή ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ
έγθξηζε ηνπ ΚΏΦ βξίζθνληαη ζε ζηάδην θαηαζθεπήο,
παξφληνο Καλνληζκνχ Ώζθαιείαο Φξαγκάησλ
πξψηεο πιήξσζεο ή ιεηηνπξγίαο.
Άξζξν 18- Βγθαηάιεηςε ή απνδφκεζε Φξάγκαηνο
Αηαδηθαζίεο θαη πεξηερφκελν θαθέινπ έγθξηζεο
εγθαηάιεηςεο ή απνδφκεζεο.
Άξζξν 19- Βλέξγεηεο φηαλ ππάξρεη απεηιή πνιέκνπ ή Ο ΚηΒ έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε, κέζσ ηνπ ΦΤΦ θαη
δνιηνθζνξά
ΦΛΦ, κε ηελ ΑΏΦ θαη ηα αξκφδηα Τπνπξγεία.
Κεθάιαην Σ΄
Αηνηθεηηθή Ώξρή Φξαγκάησλ, ΑΏΦ
Άξζξν 20- Ώληηθείκελν ηεο ΑΏΦ
χζηαζε νξγάλνπ ηνπ Βιιεληθνχ θξάηνπο πνπ
Άξζξν 21- πγθξφηεζε ηεο ΑΏΦ
επνπηεχεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΏΦ.
Άξζξν 22- Θεηεία ηεο ΑΏΦ
Άξζξν 23- Ώξκνδηφηεηεο ηεο ΑΏΦ
Άξζξν 24- Οκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ θξαγκάησλ, ΟΒΦ πγθξφηεζε
θαη
ζηειέρσζε
ηεο
νκάδαο
εκπεηξνγλσκφλσλ θξαγκάησλ
Άξζξν 25- Βπηηξνπέο ειέγρνπ αζθάιεηαο θξαγκάησλ
πγθξφηεζε επηηξνπήο ειέγρνπ αζθάιεηαο θξάγκαηνο
πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα κέηε ηεε ΟΒΦ.
Άξζξν 27- Αηνηθεηηθέο θπξψζεηο
Κπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ΑΏΦ γηα κε
ηήξεζε αδεηνδνηήζεσλ, ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ.
Άξζξν 28- Παξαξηήκαηα
Παξαξηήκαηα Ώ, ΐ θαη Γ.
Παξαξηήκαηα
Παξάξηεκα Ώ: Καηάινγνο ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ θξαγκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΑΏΦ
Παξάξηεκα ΐ: Βλδεηθηηθφ κεηξψν θξαγκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΑΏΦ
Παξάξηεκα Γ: Βλδεηθηηθφο θαηάινγνο Βπξσπατθψλ & Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή επηηξνπψλ, ζπλαθψλ κε ηελ
ιεηηνπξγία ησλ θξαγκάησλ.
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Φάθεινο Καηαζθεπήο Φξάγκαηνο, ΦΚΦ: Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη
απφ ηνλ ΚηΒ ζηελ ΑΏΦ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο.
Σαπηόηεηα Φξάγκαηνο: Σν ζχλνιν ησλ γεσγξαθηθψλ θαη ηερληθψλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
θξάγκαηνο, (ζέζε, ηχπνο θαη κέγεζνο, ρξήζε, κέγεζνο ηακηεπηήξα, θιπ).
Πεξηζηαηηθό: Γεγνλφο ζπλδεδεκέλν κε δξάζεηο, ιεηηνπξγίεο, δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δελ
ζπλάδνπλ κε ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο ή/θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Αζηνρία: Ώπψιεηα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θξάγκαηνο πνπ νδεγεί ζε θαηαζηξνθή ή/θαη
πιεκκπξηθφ θχκα.
Καηάξξεπζε: Ώθξαίν γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί κεξηθή ή νιηθή δηαθνπή ηεο θαηαζθεπήο ή ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη δεκηνπξγεί ζχκαηα ή/θαη εθηεηακέλεο δεκίεο.
ρέδην Λεηηνπξγίαο: Πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ θξάγκαηνο εληφο ηεο νπνίαο επηηειείηαη ν ζθνπφο
θαηαζθεπήο ηνπ.
ρέδην Παξαθνινύζεζεο: Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία, ηηο
νδεγίεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
θξάγκαηνο ζηηο θάζεηο θαηαζθεπήο, πξψηεο πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε ηελ βνήζεηα νπηηθψλ θαη
ελφξγαλσλ ειέγρσλ.
ύζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο θαη πλαγεξκνύ: Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ
θαη ηερληθψλ πφξσλ, ην νπνίν δηαβαζκηζκέλα ελεκεξψλεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο γηα απεηιή,
εκθάληζε ή αλάπηπμε θάπνηαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο.
ρέδην Αληηκεηώπηζεο Δπηθίλδπλσλ Καηαζηάζεσλ, ΏΒΚ: ρέδην πνπ πεξηγξάθεη δηάθνξα
ζρήκαηα (ζελάξηα) επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάληε θαη
θαηάληε πεξηνρή θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη απψιεηεο ζε
αλζξψπηλεο δσέο θαη πεξηνπζίεο.
Έιεγρνη Αζθάιεηαο: εηξά ειέγρσλ πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη, θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ελφο
θξάγκαηνο, αλαθνξηθά κε ηα δνκηθά-δνκνζηαηηθά, πδξαπιηθά, ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληηθά
ηερληθά δεηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη επαξθήο θαη ζπλερήο γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
θξάγκαηνο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηπρψλ αλσκαιηψλ θαη ε πεξαηηέξσ
απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε-ζεξαπεία, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ επίιπζε απηψλ.
Γπλαηόηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ΚΑΦ ζε θξάγκαηα κηθξόηεξσλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
Δ θαηαζθεπή ρακειψλ θξαγκάησλ (απφ 5,0 έσο 15,0 θαη 20,0 κ.), κηθξψλ ή κεγάισλ, ζπλδέεηαη
αξξήθησο κε ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ηελ
ζπγθξάηεζε θεξηψλ πιηθψλ, (ζηεξενπαξνρή), ηελ δεκηνπξγία πγξνβηφηνπσλ, θαζψο θαη ηελ
αλαςπρή. Σα ελ ιφγσ ηερληθά, (φπσο επίζεο ε θαηαζθεπή θπζηθψλ ή/θαη ηερλεηψλ ηακηεπηήξσλ),
καδί κε ηα θπηνηερληθά θαη δαζνθνκηθά έξγα, ζπλζέηνπλ βαζηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη ζσζηήο
δηεπζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ, απνηξέπνληαο ηηο πιεκκχξεο, αιιά θαη ηελ
απψιεηα εχθνξσλ εδαθψλ ιφγσ δηάβξσζεο θαη κεηαθνξάο, ζηηο γεσξγηθέο, εκη-αζηηθέο θαη αζηηθέο
πεξηνρέο, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ έξγα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζε νξεηλέο θαη γεσξγηθέο πεξηνρέο.
Βλ θαηαθιείδη, απνηεινχλ ηκήκα ελφο ζπλφινπ έξγσλ, πςειήο ζπνπδαηφηεηαο θαη πςειήο
δηαθηλδχλεπζεο ηεο ρψξαο, σο πξνο ηα ηειηθά αίηηα ησλ πιεκκπξψλ αζηηθψλ θαη γεσξγηθψλ
πεξηνρψλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε ρεηκάξξσλ θαη ρεηκαξξνπνηάκσλ. Χο εθ
ηνχηνπ θαη απηά ρξήδνπλ θαηαγξαθήο, παξαθνινχζεζεο θαη ελ γέλεη ειέγρνπ αζθάιεηαο ηεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Βπηπιένλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα ρσκάηηλα θξάγκαηα, πνπ ζε κεγάιε πιεηνλφηεηα
θαηαζθεπάδνληαη εληφο νξεηλψλ φγθσλ, είλαη πην επάισηα θαη εχηξσηα απφ ηα αληίζηνηρα νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, (αρπάδεο, 2019). Μέρξη ζήκεξα δηέιαζαλ ηεο πξνζνρήο ηεο Πνιηηείαο, πνπ νξζψο
επηθεληξψλεηαη ζηα κεγάια θξάγκαηα, σζηφζν θαη κηθξφηεξεο θξαγκαηηθέο θαηαζθεπέο θπξίσο είλαη
αλαγθαίν λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία.
Έλα νινθιεξσκέλν πιάλν θαλφλσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ
Φξάγκαηνο, ην ρέδην Παξαθνινχζεζεο Φξάγκαηνο, ην ρέδην Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο θαη ην ρέδην
Ώληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ.
Βλ φςεη ησλ αλσηέξσ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ήδε πθηζηάκελν ζεκαληηθφ απφζεκα ησλ
θαηαζθεπαζκέλσλ θξαγκάησλ-ηακηεπηήξσλ, θαη θαη΄ αλαινγία κε ηα κεγάια θξάγκαηα, πξνηείλεηαη,
σο έλα άκεζν κέηξν, ε θαηαγξαθή ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ κε ηελ δεκηνπξγία Σαπηφηεηαο Υακεινχ
Φξάγκαηνο, ΣΥΦ (Πίλαθαο 2). Βλ ζπλερεία, θαη κε φζα ζηνηρεία ππάξρνπλ, γηα θάζε ρακειφ θξάγκα
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ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα Μεηξψν Φξάγκαηνο ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά: (α)
Σαπηφηεηα θξάγκαηνο, (β) Μειέηε θξάγκαηνο (ζρέδηα θαη ηεχρνο ππνινγηζκψλ), (γ) ηαηηθή
επάξθεηα (δ) Γεσινγηθή-Γεσηερληθή ραξηνγξάθεζε-απνηχπσζε, (ε) Βγθξίζεηο-αδεηνδνηήζεηο, ινηπέο
κειέηεο, ηπρφλ πηζηνπνηήζεηο, (ζη) Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, (δ) Ώπνηειέζκαηα νπηηθνχ ή/θαη
ελφξγαλνπ ειέγρνπ.
Πίλαθαο 2. Σαπηόηεηα Υακεινύ Φξάγκαηνο, (Σ.Υ.Φ)
Table 2. Small Dam Identity
Ολνκαζία Φξάγκαηνο
Κύξηνο ηνπ Έξγνπ
Υξήζε-θνπόο θαηαζθεπήο
Υξνλνινγία Πεξάησζεο Καηαζθεπήο
Υξνλνινγία Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο
Ννκφο
Αηνηθεηηθή Θέζε

Πεξηθεξεηαθή
Βλφηεηα

Πεξηθέξεηα

Γεσγξαθηθή Θέζε

Γεσγξαθηθφ Μήθνο

Γεσγξαθηθφ Πιάηνο

Σνπνγξαθηθή Θέζε

πληεηαγκέλε Υ [ΒΓΏ΄87]

πληεηαγκέλε Τ [ΒΓΏ΄87]

Πνηακφο

Υείκαξξνο

Μήθνο [m]

Όςνο [m]

γθνο [m3]

ηεγαλσηηθή δηάηαμε

Υσξεηηθφηεηα [m3]

Βπηθάλεηα [m2]

Ολνκαζία-Σνπνζεζία- Σνπσλύκην
Σύπνο Φξάγκαηνο
Υαξαθηεξηζηηθά Φξάγκαηνο

Υαξαθηεξηζηηθά Σακηεπηήξα
Λεθάλε Ώπνξξνήο-Βκβαδόλ [κ2]
ΤπεξρεηιηζηήοΠαξνρή ζρεδηαζκνύ [m2/sec]
Ώλαθνξά ηπρόλ αζηνρηώλ
Γεσινγηθέο-Γεσηερληθέο
ζπλζήθεο
δώλεο έδξαζεο
Γεσινγηθέο-Γεσηερληθέο
ζπλζήθεο
αληεξεηζκάησλ
Λνηπέο Παξαηεξήζεηο

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ Φξάγκαηνο θαη δηαζέηνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα
πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα επηζεσξήζεσλ, γηα θάζε θξάγκα πνπ βξίζθεηαη ζε
ιεηηνπξγία, ήηνη φηαλ δχλαηαη λα ζπγθξαηήζεη θαη λα απνηακηεχζεη λεξφ, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην
ρέδην Παξαθνινχζεζεο Φξάγκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ΚΏΦ άιια θαη άιινπο νξγαληζκνχο
(FEMA, 2004), δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο ηχπνπο επηζεψξεζεο:
 ηνηρεηψδεηο Βπηζεσξήζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα, είλαη γεληθνί θαη
ηαρείο έιεγρνη, πνπ έρνπλ σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ θαη
δπζιεηηνπξγηψλ ζην θξάγκα. Πεξηιακβάλνπλ νπηηθή επηζθφπεζε, θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε,
ιήςε κεηξήζεσλ φηαλ ε θαηαζθεπή θέξεη ελφξγαλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. Ο ΚΏΦ αλάινγα
κε ηελ θαηεγνξία θξάγκαηνο πξνηείλεη γηα Καηεγνξία Ε: αλά εκέξα, γηα Καηεγνξία ΕΕ: αλά
εβδνκάδα, γηα Καηεγνξία ΕΕΕ: αλά κήλα. Μεηά ην πέξαο ηεο ηνηρεηψδνπο Βπηζεψξεζεο
ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε πνπ εληάζζεηαη θαη ζπλνδεχεη ην Μεηξψν Φξάγκαηνο.
 Σαθηηθέο Βπηζεσξήζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. βι. πηλ 2., ΚΏΦ),
κε ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νκαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο. Οη ελ ιφγσ επηζεσξήζεηο
πεξηιακβάλνπλ νπηηθή επηζεψξεζε, θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελφξγαλσλ κεηξήζεσλ θαη ζχγθξηζε απηψλ κε ηα φξηα,
αληίζηνηρσλ, ηππηθψλ ηηκψλ, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζνχλ έγθαηξα ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηελ
αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάγκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θξάγκα δελ είλαη
ελνξγαλσκέλν, θαηά ηελ θάζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα δηελεξγεζνχλ ηνπνγξαθηθνί έιεγρνη
γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θηλεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ ή/θαη
παξάιιειε ρξήζε γεσηερληθψλ νξγαλνκεηξήζεσλ (π.ρ. θαηαγξαθή δηαθνξηθήο θαζίδεζεο,
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εξππζηηθέο-θαηνιηζζεηηθέο θηλήζεηο, ξσγκέο εθειθπζκνχ, ηχπνη αζηνρίαο πνπ ζπλαληψληαη ηφζν
ζηα ρσκάηηλα φζν θαη ζηα εθ ζθπξνδέκαηνο). Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα φξγαλα
κεηξήζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θξαγκάησλ παξέρνληαη ζηηο Βιιεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ΒΣΒΠ-13-05, (ΦΒΚ ΐ΄2221/2012). Ο ΚΏΦ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία
θξάγκαηνο πξνηείλεη γηα Καηεγνξία Ε: αλά έλα έηνο, γηα Καηεγνξία ΕΕ: αλά δχν έηε, γηα
Καηεγνξία ΕΕΕ: αλά πέληε έηε. Μεηά ην πέξαο ηεο Σαθηηθήο Βπηζεψξεζεο ζπληάζζεηαη ζρεηηθή
έθζεζε πνπ εληάζζεηαη θαη ζπλνδεχεη ην Μεηξψν Φξάγκαηνο.
Βπηζεσξήζεηο Ώζθάιεηαο, πξαγκαηνπνηνχληαη ελδειερείο έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε
αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο θαη πεξηιακβάλνληαη, θαη΄ ειάρηζην: ιεπηνκεξήο νπηηθή
επηζεψξεζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάγκαηνο, έιεγρν
ζπκθσλίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξάγκαηνο κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο, αμηνιφγεζε θάζε
είδνπο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηκεηψπηζε πηζαλήο αζηνρίαο, θάζε
εηδηθνχο ηερληθνχο ειέγρνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ θξάγκαηνο, εγλσζκέλεο ηξσηφηεηαο
φπσο απηή έρεη θαηαγξαθεί ζε παξειζφληα πεξηζηαηηθά, αζηνρίεο, θαηαξξεχζεηο, έιεγρνο
νξγάλσζεο θαη επάξθεηαο πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Ο ΚΏΦ αλάινγα κε
ηελ θαηεγνξία θξάγκαηνο πξνηείλεη γηα Καηεγνξία Ε: ηξία έηε κεηά απφ ηελ έθζεζε πξψηεο
πιήξσζεο θαη αθνινχζσο αλά ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ή ίζν ησλ πέληε εηψλ, γηα Καηεγνξία
ΕΕ: έμε έηε κεηά απφ ηελ έθζεζε πξψηεο πιήξσζεο θαη αθνινχζσο αλά ρξνληθφ δηάζηεκα
κηθξφηεξν ή ίζν ησλ δέθα εηψλ, γηα Καηεγνξία ΕΕΕ: δέθα έηε κεηά απφ ηελ έθζεζε πξψηεο
πιήξσζεο θαη αθνινχζσο αλά ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ή ίζν ησλ είθνζη εηψλ. Μεηά ην πέξαο
ηεο Βπηζεψξεζεο Ώζθάιεηαο ζπληάζζεηαη ζρεηηθή ηερληθή έθζεζε πνπ εληάζζεηαη θαη ζπλνδεχεη
ην Μεηξψν Φξάγκαηνο.
Έθηαθηεο Βπηζεσξήζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο, θάζε
θνξά κεηά απφ θάπνην πεξηζηαηηθφ φπσο π.ρ. ζεηζκνί, πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο,
κεηξήζεηο νξγάλσλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ηηο αλακελφκελεο ηηκέο, απφηνκνο, νιηθφο ή ζεκαληηθνχ
κεγέζνπο θαηαβηβαζκφο ηεο ζηάζκεο ηνπ ηακηεπηήξα, καθξνρξφληα, πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο
κειέηεο, πιήξσζε ζηελ κέγηζηε ζηάζκε, δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ε/κ εμνπιηζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο. Ο ΚΏΦ δελ νξίδεη θάπνην δηάζηεκα, δεδνκέλνπ φηη ηα
πξναλαθεξφκελα είλαη είηε έθηαθηα γεγνλφηα, είηε εκθαλίδνληαη απξφβιεπηα, σο εθ ηνχηνπ φηαλ
θξηζεί ζθφπηκν θαη απαξαίηεην δηελεξγείηαη ε ζπγθεθξηκέλε έθηαθηε επηζεψξεζε αζθάιεηαο.
Μεηά ην πέξαο ηεο Έθηαθηεο Βπηζεψξεζεο ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε πνπ εληάζζεηαη θαη
ζπλνδεχεη ην Μεηξψν Φξάγκαηνο.

Βπηπιένλ, ν ΚΏΦ νξίδεη ειέγρνπο παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο, γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ επηζεσξήζεσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρηθή κειέηε, φπνπ γηα ηελ Καηεγνξία Ε πξνδηαγξάθεη κηα πεξίνδν κηθξφηεξε ή
ίζε κε ηξηάληα (30) έηε, γηα ηελ Καηεγνξία ΕΕ πξνδηαγξάθεη κηα πεξίνδν κηθξφηεξε ή ίζε κε εμήληα
(60) έηε, ελψ γηα Καηεγνξία ΕΕΕ, φπνπ θαη εληάζζνληαη ηα ρακειά θξάγκαηα θαη ελ γέλεη κηθξφηεξσλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, φηαλ απηφ απαηηεζεί.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, γηα ηα ρακειά θξάγκαηα θαη απηά κηθξφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ
απφ ηνπ ΚΏΦ, σζηφζν πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, ζηνλ Πίλαθα 3 πξνηείλνληαη ηα ρξνληθά φξηα
επηζεσξήζεσλ.
Με ην ρέδην Παξαθνινχζεζεο Φξάγκαηνο, ΠΦ, επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πέξα απφ ηα φζα εθηέζεθαλ αλσηέξσ γηα ηηο επηζεσξήζεηο
αζθάιεηαο, ην ΠΦ επηπιένλ πεξηιακβάλεη: (α) ην νξγαλφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ, (β) ζέζεηο
ειέγρσλ κε ζαθή αλαθνξά ζηηο ειεγρφκελεο παξακέηξνπο θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ
νπηηθψλ ειέγρσλ, (γ) ηππνπνηεκέλα δειηία θαηαγξαθήο νπηηθψλ ειέγρσλ, (δ) ζρέδηα κε ηηο ζέζεηο ησλ
νξγάλσλ ή ηνπ φπνηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο, (ε) εγρεηξίδην ησλ νξγάλσλ
κέηξεζεο-παξαθνινχζεζεο, (ζη) εγρεηξίδην βαζκνλφκεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεοπαξαθνινχζεζεο, (δ) πεξηπηψζεηο φπνπ ζα είλαη αλαγθαία ε πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ κεηξήζεσλ θαη
παξαθνινχζεζεο, πέξαλ ηνπ πθηζηάκελνπ ή απαίηεζε δεκηνπξγίαο δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο θαη
κεηξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε θξαγκάησλ πνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δελ δηαζέηνπλ αληίζηνηρν
ζχζηεκα.
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Πίλαθαο 3. πρλόηεηα επηζεσξήζεσλ αζθάιεηαο
Table 3. Frequency of safety dam inspection
Σχπνο Βπηζεψξεζεο
πρλφηεηα Βπηζεσξήζεσλ
Ώλά ηξίκελν
ηνηρεηώδεο Βπηζεώξεζε
Ώλά 5 έηε
Σαθηηθή Βπηζεώξεζε
Ώλά 10 έηε
Βπηζεώξεζε Ώζθάιεηαο
πνηε απαηηεζεί κεηά απφ έθηαθηα
Έθηαθηε Βπηζεώξεζε
θαη κε πξνβιεπφκελα πεξηζηαηηθά.
Έιεγρνη Παξακέηξσλ ρεδηαζκνύ θαη Μεζόδσλ Ώλάιπζεο Βάλ απαηεζεί, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
αιιαγέο ηερληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ
θαη θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ.

Με ην ρέδην Παξαθνινχζεζεο Φξάγκαηνο, ΠΦ, επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πέξα απφ ηα φζα εθηέζεθαλ αλσηέξσ γηα ηηο επηζεσξήζεηο
αζθάιεηαο, ην ΠΦ επηπιένλ πεξηιακβάλεη: (α) ην νξγαλφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ, (β) ζέζεηο
ειέγρσλ κε ζαθή αλαθνξά ζηηο ειεγρφκελεο παξακέηξνπο θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ
νπηηθψλ ειέγρσλ, (γ) ηππνπνηεκέλα δειηία θαηαγξαθήο νπηηθψλ ειέγρσλ, (δ) ζρέδηα κε ηηο ζέζεηο ησλ
νξγάλσλ ή ηνπ φπνηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο, (ε) εγρεηξίδην ησλ νξγάλσλ
κέηξεζεο-παξαθνινχζεζεο, (ζη) εγρεηξίδην βαζκνλφκεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεοπαξαθνινχζεζεο, (δ) πεξηπηψζεηο φπνπ ζα είλαη αλαγθαία ε πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ κεηξήζεσλ θαη
παξαθνινχζεζεο, πέξαλ ηνπ πθηζηάκελνπ ή απαίηεζε δεκηνπξγίαο δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο θαη
κεηξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε θξαγκάησλ πνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δελ δηαζέηνπλ αληίζηνηρν
ζχζηεκα.
Σν ρέδην Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο, ΛΦ, ζηνρεχεη ζηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, θαη πεξηιακβάλεη: (α) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
θξάγκαηνο, (β) νξγαλφγξακκα πξνζσπηθνχ, (γ) πιήξε θαηάινγν εγρεηξηδίσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ
ρεηξηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο, (δ) θαζνξηζκφ απνδεθηψλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ζηάζκεο ηακηεπηήξα, (ε)
ρεηξηζκνχο παξνρέηεπζεο ηνπ λεξνχ ζε πεξίπησζε κεγάισλ εηζξνψλ, (ζη) απαηηνχκελν πξφγξακκα
πξνιεπηηθψλ, ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρνλ θαη ζπληεξήζεσλ.
Σν ζρέδην Ώληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ Ώλαγθψλ, ΏΒΚ, έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν λα πεξηγξάςεη ην
ζχλνιν φισλ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε-κεηξίαζε απσιεηψλ ζε πεξίπησζε αζηνρίαο θαη
πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ην πξφγξακκα
επηζεσξήζεσλ, αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο,
θαζνξηζκφ επηπέδνπ ζπλαγεξκνχ, ζηνηρεία απφ ηελ κειέηε ζξαχζεο ηνπ θξάγκαηνο θαη φδεπζεο ηνπ
πιεκκπξηθνχ θχκαηνο, ράξηεο θαηαθιπδφκελσλ πεξηνρψλ, δηάγξακκα ξνήο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο
Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχζηεκα ελεκέξσζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο (πηλαθίδεο,
ζπλαγεξκφο, θ.α.), ζχζηεκα πεξηνδηθψλ αζθήζεσλ θαη ελζσκάησζεο εκπεηξηψλ απφ ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ θξάγκαηνο.
πδήηεζε- πκπεξάζκαηα
Δ αζηνρία ηνπ θξάγκαηνο είλαη έλα κνλαδηθφ θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο θαη πνιιά ηέηνηα γεγνλφηα
έρνπλ ζπκβεί ζηελ αλζξσπφηεηα, αιιά πνιιέο θνξέο απηά αλαθέξνληαη «ππνηνληθά», εθηφο εάλ
πξφθεηηαη γηα απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ. Δ ηερληθή έλλνηα ηεο αζθάιεηαο κηαο θξαγκαηηθήο
θαηαζθεπήο, κε κφλν ηελ αιιαγή ηνπ βαζκνχ αζθάιεηαο, έρεη θζάζεη ζηηο κέξεο καο ζε δηαθνξεηηθή
νπηηθή γσλία. Έλα θξάγκα θαηαζθεπάδεηαη γηα έλαλ πεπεξαζκέλν θίλδπλν αζηνρίαο ή αζθάιεηαο
(επηηειεζηηθφο ζρεδηαζκφο), θαζψο ρσξίο απηήλ ηελ πξνζέγγηζε δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ην
θαηαζθεπάζνπκε. Γηα ηελ εκθάληζε ελφο γεγνλφηνο αζηνρίαο, θαη γηα ρίιηα ρξφληα πεξίνδν
επαλαθνξάο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ θξάγκαηνο δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνιχησο αζθαιήο, δηφηη, ε
απφιπηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αζηνρίαο ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί
έλα απφιπηα αληη-νηθνλνκηθφ έξγν θαη ν ιφγνο θφζηνπο / νθέινπο ηνπ πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη
ηέηνηνο γηα ηνλ νπνίν ε θνηλσλία πνηέ δελ ζα ζπκθσλήζεη. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηαζθεπή ηνπ
θξάγκαηνο, φπσο θάζε άιιε δνκή, αλαιακβάλεηαη ππφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηαλφεζε, γηα ηελ
νπνία ν ίδηνο ν κεραληθφο, ν γεσιφγνο ή ν δαζνιφγνο δελ κπνξεί λα είλαη απφ κφλνο ηνπ ππεχζπλνο.
Τπφ απηήλ ηελ ινγηθή ινηπφλ επηβεβαηψλεηαη θαη ε απφιπηε αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ελφο Βζληθνχ
Καλνληζκνχ Ώζθάιεηαο Φξαγκάησλ, ΚΏΦ, ν νπνίνο αλ θαη πνιχ θαζπζηεξεκέλα ήξζε ζηελ
Βιιεληθή θνηλσλία, είλαη απφιπηα απαξαίηεηνο, αθνχ ην θφζηνο ησλ ειέγρσλ, ησλ επηζεσξήζεσλ θαη
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ηεο παξαθνινχζεζεο ζα απνξξνθεζεί, θαη κάιηζηα κε νηθνλνκηθή ππεξαμία, απφ ηηο απνηξνπέο
αζηνρηψλ θαη θαηαξξεχζεσλ. Ο Βζληθφο Καλνληζκνχ Ώζθάιεηαο Φξαγκάησλ απνηειεί έλα επηηειηθφ
θείκελν νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο, θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηελ ξχζκηζε φισλ
ησλ θάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ κειέηε, επίβιεςε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε
ηνπ θξάγκαηνο, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ
(ΚηΒ, Σερληθψλ πκβνχισλ, Τπεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο
επηζπκεηνχ επηπέδνπ αζθάιεηαο ρακειήο δηαθηλδχλεπζεο. Γηα θάζε θξάγκα είλαη ηερληθά απαξαίηεην,
θαη πέξα απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΏΦ, ζε ρακειά ή κηθξφηεξσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
θξάγκαηα, λα ζπληαρζεί ην Μεηξψν Φξάγκαηνο, ην ρέδην Παξαθνινχζεζεο Φξάγκαηνο, ην ρέδην
Λεηηνπξγίαο Φξάγκαηνο θαζψο θαη ην ρέδην Ώληηκεηψπηζεο Έθηαθησλ Ώλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηεί δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ θαη πεξαηηέξσ ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ
παξακέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή πεξηζηαηηθψλ θαη ελ ηέιεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο. Ο
θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απνθχγνπκε ηηο αζηνρίεο είλαη λα εθαξκφδνπκε πηζηά ηνλ ΚΏΦ θαη ελ γέλεη
ηελ θηινζνθία πνπ εηζάγεη ζε επίπεδν κειέηεο, επίβιεςεο, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Βάλ δελ πηνζεηεζεί απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ Βζληθνχ Καλνληζκνχ Ώζθάιεηαο ησλ Φξαγκάησλ νη
επηζεσξήζεηο θαη νη κειέηεο αζθάιεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ ζα παξακείλνπλ ειιηπείο, θαη φπσο αλαθέξεη
ν Leonards (1982), «….νη αζηνρίεο δελ νδεγνύλ ζε πην νξζνινγηθέο κεζόδνπο ζρεδηαζκνύ νύηε θαη ζηε
βειηίσζε ησλ κεζόδσλ δηεξεύλεζεο ησλ αζηνρηώλ…».
Abstract
The profound importance for society and its development, the complexity and interdisciplinarity in the
dams‘ construction process, at the stage of study, supervision, construction, operation, monitoring and
maintenance, as well as the consequences of a potential failure and collapse, makes and ranks the
respective projects as a high-risk construction sector, hence requiring the application of a holistic
regulatory safety framework. The current National Dam Safety Regulation, in force since 2017, is an
ultimate cornerstone; it introduces a specific framework of safety perception and technical rules and
guidelines, which respectively, with appropriate technical adjustments, could also be used in small
dams, barriers/levees outside the scope of the aforementioned Regulation.
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Πεξίιεςε
Σα αξραία ζέαηξα ηεο Βιιάδαο απνηεινχζαλ ρψξν έθθξαζεο ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ αξραηνειιεληθνχ πλεχκαηνο, αιιά θαη ρψξν δεκνθξαηηθήο ζπλάζξνηζεο. Ο ρψξνο ηνπο
θαζηζηνχζε πξνζηηφ ζην ιαφ ηα έξγα ησλ κεγάισλ ηξαγσδψλ, ιπξηθψλ θαη θσκηθψλ ηεο αξραηφηεηαο,
ηνπο νπνίνπο θαηεχζπλε ζε επγελή άκηιια, γελφκελα κε ηνλ ηξφπν απηφλ ην φρεκα –αλάδεημεο ηεο
αξραίαο ειιεληθήο παηδείαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο. Καηαιπηηθφ ζηνηρείν ησλ
αξραηνειιεληθψλ ζεάηξσλ ήηαλ ε αξκνληθή ηνπο έληαμε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη κάιηζηα κε
ηξφπν αλαδεηθλχνληα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Σα παξαπάλσ κε ηελ παξαηήξεζε φηη ηα πξψηα ζέαηξα
απνηεινχζαλ πξνέθηαζε πθηζηάκελσλ καληείσλ. Αελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε φηη ζε φια ηα
ιεηηνπξγνχληα αξραία ζέαηξα νη ζεαηέο ησλ δξψκελσλ λνηψζνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ηε κπζηαγσγία
ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπο. Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη αλάγιπθα φηη ε επηινγή ηεο ζέζεο
θαηαζθεπήο θαη ε δηάηαμε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ απνηεινχζαλ θνκβηθφ ζεκείν ζηε ζεκαηνδφηεζε
ηεο αμίαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη ηα
ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ Γηηάλεο Ασδψλεο θαη Καζζψπεο ηεο
Δπείξνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Αξραία ζέαηξα ηεο Ζπείξνπ, Φπζηθό πεξηβάιινλ θαη αξραία ζέαηξα, Αξραία ζέαηξα
Γηηάλεο, Γσδώλεο, Καζζώπεο.
Βηζαγσγή
Σν αξραίν ζέαηξν, ηνπ νπνίνπ ε απαξρή ηνπνζεηείηαη ζηα ηέιε ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ, είρε αξρηθά
ηζρπξφ ζξεζθεπηηθφ-κπζηεξηαθφ ραξαθηήξα πξνο ηηκή ηνπ Αηνλχζνπ, ή άιισλ ζενηήησλ (θπξίσο ηεο
γεο), ελψ ηελ θιαζηθή πεξίνδν, απνηέιεζε ζεζκφ ηεο πφιεο – θξάηνπο ηεο αξραίαο Βιιάδαο. Σα
αξραία ζέαηξα ζηαδηαθά κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξνπο έθθξαζεο ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ αξραηνειιεληθνχ πλεχκαηνο, αιιά θαη ζε ρψξν αλάδεημεο δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο. Εδηαίηεξα
θαηά ηελ θιαζζηθή πεξίνδν, φπνπ ζηνλ ρψξν ηνπο δηαδξακαηίδνληαλ ηα έξγα ησλ κεγάισλ ηξαγσδψλ,
ιπξηθψλ θαη θσκηθψλ ηεο αξραηφηεηαο, ηα ζέαηξα απνηεινχζαλ ην φρεκα - ρσλεπηήξη ηεο αξραίαο
ειιεληθήο παηδείαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, πνπ νδεγεί θαη ζα νδεγεί ηεο έλλνηεο
ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εζηθήο δηθαηνζχλεο.
Έρεη θαηαγξαθεί πιήζνο αξραίσλ ζεάηξσλ, πνιιά ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη, αθφκε θαη ζήκεξα ζε
θαιή θαηάζηαζε θαη πξνζθέξνπλ ππέξνρεο παξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ν κχζηεο ζεαηήο – αθξναηήο
θνηλσλεί κε ηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα θαη ηα βνπλά ηεο Βιιάδαο. ηνλ αξραίν ιεηηνπξγηθφ – ιπηξσηηθφ
ρψξν ησλ ζεάηξσλ ν ζεκεξηλφο ζεαηήο μερλά ηνλ ηερληθνυιηθφ πνιηηηζκφ, πνπ ηνλ πλίγεη θαη κέζα
ζηε καγεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ζεάηξσλ ε ςπρή ηνπ ζπλαληά ηνπο ιφγνπο ησλ κεγάισλ
ηξαγηθψλ, θσκηθψλ θαη κνπζηθψλ ηεο αξραηφηεηαο. Τπήξμε άξαγε ζεαηήο αξραηνειιεληθνχ ζεάηξνπ
πνπ λα κελ έλνησζε θιφγα, ξίγνο ζπγθίλεζεο, αθνχγνληαο ιφγηα ιεπζέξσζεο ηνπ αλζξψπνπ, δνζκέλα
εθεί φπνπ ε θνηλσλία ηνπ κε ηε κεηέξα θχζε είλαη αηφθηα αιεζηλή; Σα αξραία ζέαηξα αλαδεηθλχνπλ
ηελ νπζία ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ απνθαιχπηνπλ ην θσο, απέλαληη ζην ζθφηνο ηεο
παγθνζκηνπνηεκέλεο, θελήο αλζξψπνπ, σξαηνπνηεκέλεο θπιαθήο ηνπ.
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Δ επίδξαζε ηνπ Ώζελατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δξακαηηθνχ ιφγνπ, ζηελ Ήπεηξν, ε νπνία
ηελ επνρή ηνπ Θαξχπα εληάρζεθε ζηελ Ώζελατθή ζπκκαρία (5νο,4νο,3νο π.Υ. αηψλαο), ήηαλ
θαηαιπηηθή θαη νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ζεάηξσλ ζε φιεο ηηο αθκάδνπζεο Δπεηξσηηθέο πφιεηο
(Ασδψλε, Γηηάλε, Καζζψπε, Βιέα, ΐπιιίδα, ΐνπζξσηφ, Ώκβξαθία, θ.ι.π), φπσο έδεημαλ παιαηέο θαη
ζχγρξνλεο αλαζθαθέο, πνπ έθεξαλ ζην θσο ιείςαλα ζεάηξσλ. Ο Θαξχπαο έδσζε αζηηθή κνξθή ζηελ
πνιηηεία, ζέζπηζε λφκνπο, εηζήγαγε ηελ θνηλή ειιεληθή γξαθή, έθνςε ραιθά θαη αξγπξά λνκίζκαηα
θαηά ηα αηηηθά πξφηππα. Σα βξαβεπκέλα ζεαηξηθά έξγα, πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζπλδένληαλ κε ηε
δηνλπζηαθή ιαηξεία ή αλαθέξνληαλ ζε θάπνηα ζεφηεηα, π.ρ. ζηνλ Νάτν Αία θαη ηε Αηψλε ζηε Ασδψλε,
ηελ Ώθξνδίηε ζηελ Καζζψπε, θ.ι.π. ηελ Ήπεηξν νη ιφγνη ησλ ηξαγηθψλ βξήθαλ κεγάιε απήρεζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ησλ Δπεηξσηψλ είλαη ε επίζθεςε – δηακνλή ηνπ Βπξππίδε
ζηελ Ήπεηξν, φπνπ έγξαςε θαη δίδαμε ην έξγν "Ώλδξνκάρε", ην νπνίν πξσηνδηδάρζεθε ζηελ
Κεξαζψλα θαη αλέβεθε ζηε Ασδψλε. ε αξγπξφ - επίρξπζν δαθηχιην ζηελ Κεξαζψλα Πξέβεδαο
(ηέινο 5νπ π.Υ.), παξνπζηάδεηαη ν θφλνο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο απφ ηνλ Οξέζηε.
ΐαζηθφ ζηνηρείν ησλ αξραηνειιεληθψλ ζεάηξσλ ήηαλ ε αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ κε ηξφπν αλαδεηθλχνληα, αλαδίδνληα θαη εκπλένληα κπζηεξηαθή κπζηαγσγία ζηνπο
ζεαηέο – αθξναηέο ησλ δξψκελσλ. Βπηπξνζζέησο παξαηεξείηαη φηη ηα πξψηα ζέαηξα απνηεινχζαλ
πξνέθηαζε πθηζηάκελσλ καληείσλ θαη λαψλ. Αελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε φηη ζε φια ηα
ιεηηνπξγνχληα ζήκεξα αξραία ζέαηξα νη ζεαηέο – αθξναηέο ζπλαληνχλ ηε κπζηαγσγία ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ, κε εθείλε ησλ αξραίσλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. Βπνκέλσο ε επηινγή ηεο ζέζεο θαη
ε δηάηαμε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ απνηεινχζε θπξίαξρν θξηηήξην, επεηδή ν ρψξνο θαηαζθεπήο ηνπο
έπξεπε λα ζπλάδεη θαη λα αλαδεηθλχεη ηελ αμία θαη ηελ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο. Βπηζεκαίλεηαη φηη
ζηνλ επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν αλαθέξνληαη πάλσ απφ 200 αξραηνειιεληθά ζέαηξα, αξθεηά ησλ
νπνίσλ ζψδνληαη θαη 30 ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, κεηαθέξνληαο ηνλ ζεαηή ηνπ ζήκεξα ζην ρξφλν ηνπ
ρζεο, ζην ιφγν-δηαζήθε ησλ Ώηζρχινπ, νθνθιή, Βπξηπίδε, Ώξηζηνθάλε, Μέλαλδξνπ. θ.ι.π.
Έλα αξραίν ζέαηξν φθεηιε λα έρεη:
 Εδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ: Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ έπξεπε λα δξα σο
θαηαιχηεο ηνπ αξρέγνλνπ αλζξψπηλνπ DNA θαη σο ρψξνο κπζηαγσγίαο – εηνηκαζίαο ηνπ ζεαηή –
αθξναηή λα δερζεί ηε ιχηξσζε, ηαπηηδφκελνο κε ηνπο ήξσεο ησλ αξραίσλ ηξαγσδψλ.
 Γεσκεηξία, Λεηηνπξγηθόηεηα: Σα αξραία ζέαηξα φθεηιαλ λα εμππεξεηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν ρηιηάδεο επηζθέπηεο, νη νπνίνη έπξεπε λα έρνπλ άκεζε νπηηθή επαθή κε ηα δξψκελα.
Γηα ην ιφγν απηφ ε γεσκεηξία ησλ ζεάηξσλ έπξεπε λα θαζηζηά ην ιφγν θαη ηελ θίλεζε ησλ
δξψκελσλ ζηελ νξρήζηξα αξκνληθά νξαηφ θαη ηέιεηα αθνπζηηθφ, ψζηε νη ρηιηάδεο ζεαηέο λα
κεηέρνπλ πλεπκαηηθά ζηα δξψκελα. Σε κέγηζηε επηζθεςηκφηεηα θαη νξαηφηεηα, αιιά θαη
βέιηηζηε αθνπζηηθή, ηα παξείρε ν θχθινο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ινηπά γεσκεηξηθά
ζρήκαηα. Έλα ηππηθφ αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε (ρ. 1):

ρήκα 1. Δπηκέξνπο ηκήκαηα αξραίνπ ζεάηξνπ

Βηθφλα 1. Άπνςε εύξηπνπ (αξηζηεξά) θαη ηνπ βνπιεπηεξίνπ (δεμηά) ζην
ζέαηξν Γσδώλεο
Figure1. Indiviual sectors of the ancient theater Image 1. View of evripos (on the left) and parliament (on the right) of
Dodoni‟s theater

1. Δ νξρήζηξα. Δ νξρήζηξα ήηαλ ν ρψξνο δηαδξακάηηζεο ησλ ζεαηξηθψλ δξψκελσλ. Δ νξρήζηξα
βξίζθνληαλ ζην θέληξν ηνπ ζεάηξνπ, είρε ζρήκα εκηθπθιηθφ ή θπθιηθφ (Βπίδαπξνο) θαη
πεξηκεηξηθά έθεξε αγσγφ απαγσγήο ησλ πδάησλ ηνλ εύξηπν (Βηθ. 1). ην θέληξν ηεο νξρήζηξαο
ππήξρε ε ζπκέιε βσκφο ηνπ Αηνλχζνπ, πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ μεθίλεζαλ ηα ζεαηξηθά δξψκελα.
2. Σν θνίινλ. Ο ακθηζεαηξηθφο ρψξνο ππνδνρήο ησλ ζεαηψλ. Σν θάησ κέξνο ηνπ θνίινπ θαιείην
ζέαηξν θαη ην άλαληεο επηζέαηξν. Σν θνίινλ ζε πεξίπησζε κε επαξθψο θεθιηκέλνπ αλαγιχθνπ
έθιεηλε ζηα άθξα ηνπ κε αλαιεκκαηηθνύο ηνίρνπο ζηήξημεο, νη νπνίνη έθεξαλ θάζεηνπο
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ζηεξηθηηθνχο ηνίρνπο ηηο αληεξίδεο. Σν θνίινλ έθεξε νξηδφληηνπο δηαδξφκνπο δηαρσξηζκνχ ησλ
ζέζεσλ ησλ ζεαηψλ, ηα δηαδώκαηα θαη θιηκαθσηνχο εγθάξζηνπο δηάδξνκνπο (ζθάιεο) πνπ
νδεγνχζαλ ηνπ ζεαηέο ζηηο νκάδεο ησλ εηδσιίσλ (θαζηζκάησλ), ηηο θεξθίδεο. Δ πξψηε ζεηξά
θαζηζκάησλ ησλ επηζήκσλ θαιείην Πξνεδξία.
3. Δ ζθελή ηζφγεην νξζνγψλην καθξφζηελν θηίζκα απέλαληη θαη πεξηθεξεηαθά ηεο νξρήζηξαο θαη
ηνπ θνίινπ, πξνζηέζεθε ηνλ 5νπ.Υ. Υξεζίκεπε σο απνδπηήξηα. Μπξνζηά απφ ηε ζθελή ήηαλ κηα
ζηνά απφ θίνλεο ην πξνζθήλην. Μεηαμχ ησλ θηφλσλ βξίζθνληαλ ηα ζθεληθά (ζπξψκαηα θαη
δσγξαθηθνί πίλαθεο). Οη εζνπνηνί έβγαηλαλ ζηε ζθελή απφ ηηο ηξεηο πχιεο ησλ ζπξσκάησλ. ηα
δχν άθξα ηεο ζθελήο πξνεμέρνληα ζε ζρήκα Π αλαπηχρζεθαλ ηα παξαζθήληα. Οη κεηαμχ ησλ
παξαζθελίσλ θαη ησλ αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ ηνπ θνίινπ δηάδξνκνη, νη πάξνδνη, νδεγνχζαλ ζηε
ζθελή θαη ζπλήζσο θαιχπηνληαλ κε αςίδεο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο
Δ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ ζεάηξσλ Ασδψλεο, Γηηάλεο θαη
Καζζψπεο ηεο Δπείξνπ.
Μέζνδνο έξεπλαο
ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο πνξείαο
ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ Ασδψλεο, Γηηάλσλ θαη Καζζψπεο ηεο Δπείξνπ. Ώθνινχζσο εμεηάζηεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζέζεσλ θαηαζθεπήο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηα δνκηθά
γεσκεηξηθά ηνπο ζηνηρεία.
ηε ζπλέρεηα εξεπλήζεθαλ νη ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ αζελατθήο ηερλνηξνπίαο
αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Γηηάλεο, Ασδψλεο θαη Καζζψπεο, ηεο Δπείξνπ.
Ώπνηειέζκαηα
Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζέζεσλ θαηαζθεπήο, πιηθά θαηαζθεπήο, δνκηθά γεσκεηξηθά ζηνηρεία ησλ
αξραίσλ ζεάηξσλ ηεο Ζπείξνπ
Θέαηξν Γσδώλεο
Ηζηνξηθά, γεσκεηξηθά, ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία
Σν ζέαηξν ηεο Ασδψλεο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζέαηξα ηεο αξραηφηεηαο ρηίζζεθε ζηηο αξρέο ηνπ
3νπ π.Υ., επί βαζηιείαο Πχξξνπ (297-272 π.Υ.), ζπλδέεηαη κε ηελ ηέιεζε ησλ Νάτσλ, πξνο ηηκήλ ηνπ
ΝάΎνπ Αηφο θαη ηεο πξψηεο ζπδχγνπ ηνπ ηεο Αηψλεο. Σα Νάτα ηεινχληαλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα θαη
πεξηιάκβαλαλ αγψλεο γπκληθνχο (αζιεηηθνχο), δξακαηηθνχο (παξαζηάζεηο ηξαγσδίαο θαη θσκσδίαο),
κνπζηθνχο θαη επί Ρσκαίσλ (ηππηθνχο θαη αξκαηνδξνκίεο). Σν ζέαηξν ηεο Ασδψλεο, πνπ αθνινπζεί
ην ζρέδην φισλ ησλ αξραηνειιεληθψλ ζεάηξσλ θαηαζηξάθεθε ην 219 π.Υ. απφ ηνπο Ώηησινχο. Tελ
επφκελε ρξνληά ην επηζθεχαζε ν Φίιηππνο ν Β΄ ηεο Μαθεδνλίαο. Σν 167 π.Υ., θαηαζηξάθεθε απφ
ηνπο Ρσκαίνπο θαη αλαδνκήζεθε απφ ηνλ απηνθξάηνξα Ώχγνπζην κεηά ηε λίθε ηνπ ζηε Νηθφπνιε ην
31 π.Υ., πνπ ην κεηέηξεςε θαη ζε αξέλα κε ζεξηνκαρίεο. Δ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ καληείνπ θαη
ηνπ ζεάηξνπ ήιζε κε δηάηαγκα ηνπ Μεγάινπ Θενδνζίνπ.
Σν ζέαηξν ηεο Ασδψλεο (Βηθ. 2) αξρηθά έθεξε θνίιν κε 55 ζεηξέο εδσιίσλ, θπθιηθή νξρήζηξα
θαη ζθελή κε δχν ηεηξάγσλα παξαζθήληα θαη ζηχινπο ελδηάκεζα. Σν θνίιν δηαηξείην ζε ηξία ηκήκαηα
κε δέθα θιίκαθεο λα ην δηαηξέρνπλ αθηηλσηά θαη λα ην ρσξίδνπλ ζε ελλέα θεξθίδεο (Βηθ. 2). Σν
επηζέαηξν κε ελδηάκεζεο θιίκαθεο δηαηξείην ζε δηπιάζην αξηζκφ θεξθίδσλ. Αχν θιίκαθεο εμσηεξηθά
ηνπ θνίινπ νδεγνχζαλ ηνπο ζεαηέο απφ ηηο δχν παξφδνπο ζηα αλψηεξα δηαδψκαηα ηνπ ζεάηξνπ. Δ
ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ έθζαλε ηνπο 18.000 ζεαηέο, θαζηζηψληαο ην έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
αξραία ειιεληθά ζέαηξα. Δ απνρψξεζε γηλφηαλ απφ κηα πιαηηά έμνδν πάλσ απφ ηελ θεληξηθή
θεξθίδα, ε νπνία έθιεηλε κε θηλεηφ θηθιίδσκα. Δ βάζε ηνπ βσκνχ ηνπ Αηνλχζνπ ήηαλ ζην θέληξν ηεο
νξρήζηξαο. Νφηηα ηεο ζθελήο δσξηθή ζηνά κε 13 νθηάπιεπξνπο ζηχινπο επηθνηλσλνχζε κε ηε ζθελή
κε ηνμσηή ζχξα. ηε δεχηεξε πεξίνδν πξνζηέζεθε ζηε ζθελή ιίζηλν πξνζθήλην κε δεθανθηψ
ησληθνχο εκηθίνλεο, ην νπνίν επηθνηλσλνχζε παξαπιεχξσο κε δχν κηθξά παξαζθήληα. ηηο παξφδνπο
θηίζζεθαλ δχν ησληθά πξφππια. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 167 π.Υ. αθνινχζεζαλ επηζθεπέο, ζηα
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ρξφληα φκσο ηνπ Ώπγνχζηνπ αθαηξέζεθαλ νη δχν πξψηεο ζεηξέο ησλ εδσιίσλ θαη πςψζεθε ηνίρνο,
πνπ εμαθάληζε ην πξνζθήλην, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε σνεηδήο θνλίζηξα ησλ ζεξηνκαρηψλ.
Φπζηθό πεξηβάιινλ
Σν αξραίν Θέαηξν ηεο Ασδψλεο ην κεγαιχηεξν ζέαηξν ηεο επνρήο ηνπ, ρσξεηηθφηεηαο 18.000
ζεαηψλ. Υηίζηεθε ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. επί Πχξξνπ θαη αθνινπζεί ην θιαζζηθφ ζρέδην ησλ ειιεληθψλ
ζεάηξσλ. Δ Ασδψλε αλαζθάθζεθε απφ ηνπο Κ. Καξαπάλν (1875), Γ. σηεξηάδε (1921), Α.
Βπαγγειίδε (1929-1933), . Αάθαξε (1950 -1966) θαη ηελ Ώξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη ην
Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ (1966 κέρξη ζήκεξα).
Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ Θεάηξνπ ηεο Ασδψλεο θαη ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνπ θαηαζθεπψλ ήηαλ
ρηηζκέλα απφ ληφπηα πιηθά (πσξφιηζν, αζβεζηφιηζν). Δ γθξίδα κε ειαθξά θνθθηλφρξσκε απφρξσζε
νμεηδσκέλε φςε ηεο δνκηθήο πέηξαο ηνπ ζεάηξνπ, δέλνληαλ αξκνληθά κε ηα ηνπηθά γήτλα ρξψκαηα,
θαη ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ πεξηβάιινληνο Σφκαξνπ (Οιχηζηθαο). Σν ζέαηξν ρσκέλν ζε κηα θπζηθή
αλαπεπηακέλε θνηιφηεηα ππέξθεηηαη ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπ Μαληείνπ, κε απνηέιεζκα ν ζεαηήο
λα έρεη άκεζε επαθή κε ηνλ ρψξν ηνπ Μαληείνπ θαη ηελ εθπιεθηηθή ζέα ηνπ φξνπο Σφκαξνπ. ηελ
Βηθφλα 2 δίλνληαη απφςεηο ηεο ελαξκφληζεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ηνπ ζεάηξνπ, κε ην θπζηθφ ηνπ
ρψξν θαη ζηελ Βηθφλα 3 ηνπ πεξηκεηξηθνχ επξχηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, πνπ νδεγνχζε ζε
ελαξκφληζε ηνπ ζεαηή θαη ησλ δξψκελσλ κε απηφ θαη ηελ νπζία ησλ δξψκελσλ. ηνλ ζεαηή νη
αιιαγέο ηεο θχζεο θαη ηδηαίηεξα νη νπηηθέο ελαιιαγέο ηνπ δαζσκέλνπ ή ρηνληζκέλνπ Σφκαξνπ (Βηθ.3)
πξνζέδηδαλ κπζηαγσγηθφ πεξηβάιινλ, αλαδεηθλχνληαο ηε καγεία ηνπ ρψξνπ.

Βηθφλα 2. Ώπφςεηο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Ασδψλεο, πνπ θαηαζθεπάζζεθε κε ηνπηθά γήηλα πιηθά, κε απνηέιεζκα ηελ
αξκνληθή ζρέζε ηεο θαηαζθεπήο κε ην πεξηκεηξηθφ ηεο ρψξν.
Image 2. Views of the ancient Greek theater of Dodoni, that was created from local earthly materials, resulting in a
harmonious feeling between the infrastructure and the perimeter of the landscape.

Βηθφλα 3. Παλνξακηθή άπνςε ζχλζεζεο ηνπ επξχηεξνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έληαμεο ηνπ Μαληείνπ ηεο Ασδψλεο κε
θαηαιπηηθή ηελ παξνπζία ηνπ φξνπο Σφκαξνπ (Οιχηζηθαο) θαη ην αξκνληθφ δέζηκν ηνπ καληείνπ θαη ηνπ ζεάηξνπ κε ην
ρψξν.
Image 3. Panoramic view of the broader natural environment of the Dodoni‘s Oracle with the catalytic presence of the
Tomaro‘s mountain (Olytsikas) and the harmonious bond between the landscape of the oracle and theater.
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Θέαηξν Γηηάλεο
Ηζηνξηθά, γεσκεηξηθά, δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία
Δ Γηηάλε (ρ. 2, Βηθ.4), ε δεχηεξε πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ ησλ Θεζπξσηψλ, βξίζθεηαη ζηηο ΝΑ
θιηηχεο ηνπ φξνπο ΐξπζέιιαο, ζηελ είζνδν ηνπ Καιπαθηψηηθνπ ζηνλ Θχακη (Καιακά). Ο ηφηε πισηφο
Θχακηο πεξηέβαιιε ηα Γίηαλα απφ ηξεηο πιεπξέο (Βηθ.4) αζθαιψληαο ηελ πφιε, ε νπνία έιεγρε ηελ
είζνδν θαη έμνδν ησλ πινίσλ απφ ην Εφλην ζηνλ Καιακά θαη αληίζηξνθα. ηα 150 ρξφληα, απφ ηελ
ίδξπζή ηεο (335-330 π.Υ.) έσο θαη ηελ θαηάιεςή ηεο απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 167 π.Υ., έγηλε ην
ζεκαληηθφηεξν πνιηηηθφ, εκπνξηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο. Δ πφιε είρε
νρχξσζε κε πνιπγσληθά ηείρε 2,5Km, αθξφπνιε, αγνξά, λανχο, Πξπηαλείν θαη ζέαηξν. Δ πφιε θαη ην
ζέαηξν θαηαζηξάθεθαλ ην 167 π.Υ. απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Δ πνιενδνκηθή αλάπηπμε αθνινχζεζε ην
ηδηφκνξθν αλάγιπθν κε έλα Εππνδάκεην ζχζηεκα πξνζαξκνζκέλν ζην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Ο
πιεζπζκφο ηεο εθηηκάηαη πεξί ηνπο 8.000 θαηνίθνπο.
Σν ιίζηλν ζέαηξν, ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 4.000-5.000 ζεαηψλ (Βηθ.3) βξίζθεηαη εμσηεξηθά ηεο
δπηηθήο νρχξσζεο ρακειά, εγγχο ηνπ Καιακά, ζε εηδπιιηαθή ηνπνζεζία (Βηθ. 4). Σν ζέαηξν
ιεηηνχξγεζε θαη σο ρψξνο ζπλειεχζεσλ ηνπ Κνηλνχ ησλ Θεζπξσηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζεάηξνπ,
πνπ δελ απαληάηαη ζπάληα ζε άιια ζέαηξα, είλαη φηη πνιχ κεγάινο αξηζκφο εδσιίσλ έρεη ζηελ
πξφζζηα φςε εγράξαθηεο επηγξαθέο νλνκάησλ (Βηθ. 3).

ρήκα 2. Σνπνγξαθία Γηηάλεο
Βηθφλα 3. Απόςεηο ηνπ ζεάηξνπ ηεο Γηηάλεο. Γεμηά εδώιην κε εγράξαθην όλνκα
Figure 2. Topography Gitanis Image 3. Views of the Gitani‟s theater. On the right-hand side can be seen a stand seat
with a name imprinted

Φπζηθό πεξηβάιινλ
Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Γηηάλεο (Βηθ. 6) κε άκεζε ζέα πξφζβαζε κε ην
δαληεισηφ πισηφ Καιακά είλαη εληππσζηαθφ (Βηθ. 4.5.6). Δ πινχζηα ηνπηθή βιάζηεζε (Βηθ.5), ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ππθλή ηνπηθή θαη παξφρζηα βιάζηεζε θαη ηελ ππεξθείκελε θιηηχ ηνπ φξνπο ηεο
ΐξπζέιιαο (Βηθ. 4), ζπλζέηνπλ έλα απαξάκηιιεο νκνξθηάο ηνπίν, πνπ δηακφξθσλε ηελ ςπρνινγία ηνπ
ζεαηή, ηνλ εθζηαζίαδε θαη ηνλ εηνίκαδε, γηα ηελ κέζεμή ηνπ ζηα ζεαηξηθά δξψκελα.
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α
β
Βηθφλα 4α,β. α) Ζ ζέζε ησλ αξραίσλ Γηηάλσλ πεξηβαιιόκελε από ηξεηο πιεπξέο από ηνλ δαληεισηό γαιαδνπξάζηλν
Καιακά θαη ηε ζέζε ηνπ Θεάηξνπ ζηηο όρζεο ηνπ β) Γεληθή άπνςε ηνπ ζεάηξνπ κε ηελ ππθλή βιάζηεζε θαη γελ πιήξε
ελαξκόληζε ηνπ ζεάηξνπ ζην πξάζηλν ηεο πεξηνρήο
Image 4a,b. a) The location of the ancient Ginaton, surrounded by the blue-green Kalama torrent from three different
sides and the location of the ancient theater in its shores b) General view of the theater with its dense vegetation and the
attunement of it with the surrounding green vegetation of the area

Θέαηξν Καζζώπεο
Ηζηνξηθά, γεσκεηξηθά, δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία
Δ Καζζψπε ηδξχζεθε ην 360 π.ρ θνληά ζην ρσξίν Κακαξίλα Πξέβεδαο, ζηα Α ηεο Kαζζσπαίαο
ρψξαο κεηαμχ Ώρέξνληα θαη Λνχξνπ (ηξάβσλ 7.7.5). Δ ηδεψδεο ζέζε ηεο, ζην πςίπεδν ηνπ
Γαιφγγνπ θνληά ζην κλεκείν ησλ νπιησηηζζψλ παξείρε αζθάιεηα θαη ζέα ζηνλ Ώκβξαθηθφ θαη ην
Εφλην, ελψ έιεγρε ηνπο εχθνξνπο θάκπνπο ηεο Νηθφπνιεο θαη ηνπ Ώρέξνληα ην πιεχζηκν ηνπ πνηακνχ
θαη ην νκψλπκν Νεθξνκαληείν. Σελ θπζηθά νρπξή ζέζε ηεο πφιεο ελίζρπε ηζρπξφ πνιπγσληθφ ηείρνο
2,630Km, πάρνπο 3,30-3,50m, πνπ πεξηέθιεηε έθηαζε 300 ζηξεκκάησλ. Σελ πφιε ρηηζκέλε κε ην
Εππνδάκεην ζχζηεκα (ρ. 3), δηέηξερε κηα θχξηα ιηζφζηξσηε νδφο, πνπ έλσλε ηηο δχν θπξίεο πχιεο.
Σξεηο παξάιιεινη πξνο ηνλ θεληξηθφ δξφκν νδνί (νη δχν ησλ νπνίσλ νδεγνχζαλ ζην ζέαηξν) θαη 20
θάζεηνη, ηε δηαηξνχζαλ ζε ηξεηο παξάιιειεο δψλεο κε 60 νξζνγψληα νηθνδνκηθά ζπγθξνηήκαηα
ζηαζεξνχ πιάηνπο 30m, 30m, κε ηεηξάγσλα θηίζκαηα ηνπνζεηεκέλα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε
ζέζε ηνπ αζηεξηζκνχ Καζζψπεο-Κεθέα-Ώλδξνκέδαο. Δ Καζζψπε άθκαζε κεηαμχ 232–168 π.Υ.
νπφηε θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο.
Δ Καζζψπε είρε δχν ζέαηξα. Σν κεγάιν ζην ΐΑ αλψηεξν ηκήκα ηεο πφιεο θαη ην κηθξφ ζέαηξν
ζηα ΝΏ ηεο αγνξάο (ρ. 3, 4α,β, Βηθ.5). Σα δχν ζέαηξα ρσξεηηθφηεηαο 2.500 αηφκσλ ην κηθξφ θαη
6.000 ην κεγάιν ρηίζζεθαλ ηνλ 3ν αηψλα π.Υ.. ην κηθξφ ζέαηξν, ην νπνίν απνθαιείηαη σδείν,
γίλνληαλ νη ζπλαζξνίζεηο ησλ πνιηηψλ. Σν κεγάιν Θέαηξν ιφγσ θπζηθψλ θζνξψλ, θπξίσο
βξαρνθξεκλίζεσλ, είλαη ζήκεξα θαηεζηξακκέλν, αλ θαη ηα ίρλε ηνπ είλαη εκθαλή.
ην κηθξφ ζέαηξν ην θνίιν είρε Α πξνζαλαηνιηζκφ, δηάκεηξν βάζεο 16m θαη θνξπθήο 46m. Έθεξε
5 θιίκαθεο 22 ζεηξέο εδσιίσλ θαη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 2.500 άηνκα. Δ ζθελή ζηα δπηηθά ηεο
νξρήζηξαο ήηαλ νξζνγψληα κε δχν παξαζθήληα πνπ πξφβαιιαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νξρήζηξαο θαη
πιαηζίσλαλ ην ιίζηλν πξνζθήλην.
Σν κεγάιν ζέαηξν ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ, έρεη ΐΏ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηνλ ζεαηή λα έρεη
παλνξακηθή ζέα ηνπ Ώκβξαθηθνχ (Νηθφπνιε) θαη κεξηθψο ηνπ Ενλίνπ. Δ νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ δελ
ζρεκάηηδε πιήξε θχθιν, αιιά ηφμν κεγαιχηεξν απφ ην εκηθχθιην. Αχν πνιπγσληθά αλαιήκκαηα
εληζρπκέλα κε αληεξίδεο ζηήξηδαλ ηελ πξφζνςε ηνπ θνίινπ, ηνπ νπνίνπ ε δηάκεηξνο βάζεο ήηαλ 19m
θαη ηεο θνξπθήο ζε 82m. Έλα δηάδσκα δηαηξνχζε ην θνίιν ζε δχν ηκήκαηα κε 22 ζεηξέο εδσιίσλ ην
θαηψηεξν θαη 12 ην αλψηεξν. Οη 11 θιίκαθεο ην δηαηξνχζαλ ζε 10 θεξθίδεο. Σν ζθεληθφ ήηαλ
νξζνγψλην κε δχν παξαζθήληα παξάιιεια πξνο ηελ δηάκεηξν ηεο νξρήζηξαο. Σν κεγάιν ζέαηξν
Καζζψπεο, νκνηάδεη κε απηφ ηεο Ασδψλεο
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνηρνπνηίαο ηεο Καζζψπεο θαη ηνπ Θεάηξνπ ήηαλ ην εηδηθφ ζθάιηζκα πνπ
έθεξαλ θαη ην νπνίν επέηξεπε ην θνχκπσκα ηνπο κε ζθνπφ ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία. Ο ηξφπνο
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απηφο δφκεζεο βξέζεθε ζην κεζαησληθφ Κάζηξν ησλ Ρσγψλ ζηε Νέα Κεξαζνχληα Πξέβεδαο θαη ζηα
ηείρε ηεο αξραίαο πξσηεχνπζαο ησλ Ίλθαο Μάηζνπ- Πίηζνπ (Strange World Amazing Places 1995).

α
β
γ
δ
ρήκα 4αβγδ. α) Γεληθή άπνςε ηεο Ηππνδάκεηαο ρσξνηαμίαο ηεο Καζζώπεο. Άλσ ζηηο ππώξεηεο ηνπ ιόθνπ δηαθξίλεηαη ην
κεγάιν ζέαηξν θαη θάησ θεληξνδεμηά ε αξραία αγνξά θαη ην κηθξό ζέαηξν. β) Άπνςε ηεο Καζζώπεο ζήκεξα. Γηαθξίλεηαη ην
εληππσζηαθό ηεο ζέζεο θαηαζθεπήο ηεο θαη νη ζέζεηο ησλ ζεάηξσλ γ) θάηνςε ηνπ κηθξνύ θαη δ) ηνπ κεγάινπ ζεάηξνπ
Figure 4 abcd. a) General view of the Ippodamia‟s and Kassopis planning. On the top of the cliff the large theater can be
seen, while on the low ground from the center to the left, the ancient marketplace and the small theater are visible. b) View of
the Kassopis as it is today. The impressively well-placed infrastructure stands out and the position of the theaters. c) Top
view of small and d) large theater

127

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Βηθφλα 5. Άπνςε ηνπ κεγάινπ ζεάηξνπ Καζζώπεο κε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα (άλσ), ηνπ κηθξνύ ζεάηξνπ (θάησ αξηζηεξά) θαη
άπνςε ηεο ηέιεηαο δνκηθήο ζύλδεζεο ηεο ηνηρνπνηταο απόιπηα ελαξκνληζκέλεο ζην πεξηβάιινλ. δεμηά
Image 5. View of, the large theater of Kassopi with sight towards sea (up), of the small theater (down and left) and of the
well-placed structural construction of a stoned wall totally balanced with the environment

Σν Φπζηθό πεξηβάιινλ
Δ πεξηνρή ηεο Καζζψπεο ζην πξνζηαηεπκέλν απφ ερζξνχο πςίπεδν ηνπ Γαιφγγνπ έρεη
εληππσζηαθή ζέα πξνο ηνλ Ώκβξαθηθφ (Νηθφπνιε) θαη ην Εφλην ειέγρνληαο ηε λαπζηπιντα ζην Εφλην
θαη ζηνλ πισηφ Ώρέξνληα. ηελ Βηθφλα 4α,β δίλεηαη άπνςε ηνπ εληππσζηαθνχ αλαγιχθνπ ηεο
Καζζψπεο θαη ησλ ζεάηξσλ ηεο. Σν δέζηκν ησλ ζεάηξσλ κε ηα αηζζεηηθά – αλαγιπθηθά ζηνηρεία ηεο
πεξηνρήο θαη ε νπηηθή επαθή ηνπ ζεαηή – αθξναηή κε ην παλέκνξθν ηνπίν, ηνλ Ώκβξαθηθφ θαη ην
Εφλην, ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ ησλ ζεάηξσλ. Δ ζεψξεζε ησλ δξψκελσλ απφ ην κπαιθφλη ηνπ
Γαιφγγνπ απνηειεί θαηαιπηηθφ ζηνηρείν ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ζεαηή ζηε κπζηαγσγία ησλ
δξψκελσλ.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
ΐαζηθφ ζηνηρείν ηεο πφιεο – θξάηνπο ηεο αξραίαο Βιιάδαο ήηαλ ε θαηαζθεπή πάλσ απφ 200
ζεάηξσλ φπνπ δηδάζθνληαλ ηα θιαζζηθά έξγα παηδείαο, εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάηαζεο ηνπ
αλζξψπνπ, ησλ κέγηζησλ θιαζζηθψλ ηεο αξραηφηεηαο. Δ θνξχθσζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ
θαη ηεο δεκνθξαηηθήο παηδείαο δελ κπνξνχζε παξά λα δηαδξακαηίδεηαη ζε ρψξνπο φπνπ ν άλζξσπνο
ζπλαληά ηε κεηέξα γε θαη φπνπ ε θπζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ρψξνπ ζπλεγνξνχζαλ ζηελ κέζεμε ηνπ
ζεαηή ζηα δξψκελα, ζηελ νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ, επηζεκαίλνληαο φηη ζπρλά νη εζνπνηνί ήηαλ απινί
πνιίηεο. Βπνκέλσο, ε επηινγή ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο ησλ ακθηζεαηξηθψλ αξραηνειιεληθψλ ζεάηξσλ,
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απνηεινχζε θαηαιπηηθφ ζηνηρείν ζην πέξαζκα ησλ δξψκελσλ ζηνλ παηδεπφκελν αθξναηή – ζεαηή ηνπ
ρζεο αιιά θαη ηνπ ζήκεξα. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε ακθηζεαηξηθή αξρηηεθηνληθή ησλ ειιεληθψλ αξραίσλ
ζεάηξσλ απνηειεί ηε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή πνπ παξέκεηλε κέρξη ζήκεξα αμεπέξαζηε θαη
αλαιινίσηε ζην ρξφλν, σο ε βέιηηζηε θαηαζθεπή.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζζεθαλ ηα δνκηθά – ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία,
ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ Ασδψλεο, Γηηάλσλ θαη Καζζψπεο ηεο Δπείξνπ.
Abstract
The ancient Greek theaters constitutes a place of expression of the Ancient Greek civilization, spirit
and a democratic gathering. The performance, in theaters, of extremely importance shows (tragedies,
comedies, etc) in ancient times, were easily approachable to common people. Such fact, helped in
developing a healthy spiritual competition between them, leading them to the ancient Greek education
and way of thinking and thus, in the direct democracy. Crucial element of the ancient Greek theaters
was the harmonious integration with the natural environment, in a such way the environment was
emphasized. Furthermore, the first theaters that were built, were combined with an oracle. It is
important to highlight that in every ancient Greek theater that still is operational, a spiritual uprise is
taking place for every spectator. The choice of the exact placement and orientation of theaters in the
natural environment shows the significance and importance in forming this spiritual feeling of every
spectator. The specific project records and features the elements of the physical environment of the
ancient Greek theaters of Ginati and Kassopi, that are located in the region of Epirus.
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Πεξίιεςε
Δ Ααζηθή Τπεξεζία νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε θαηά ην πξφηππν ηεο Ώπζηξηαθήο Ααζηθήο
Τπεξεζίαο κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ νξεηλή πδξνλνκηθή θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ ππεξρηιίσλ
ειιαδηθψλ ρεηκάξξσλ. ηα πιαίζηα απηά ηδξχζεθε απηνηειήο εμεηδηθεπκέλε Ααζηθή Τπεξεζία ηνπ
Τ.Α.Β., κε βαζηθφ αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε Ααζνηερληθψλ έξγσλ (Οξεηλή Τδξνλνκία, Ααζηθή
Οδνπνηία, θ.ι.π.).
Σα Τ.Α.Β πινπνίεζαλ, κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπο ην 1966, πιήζνο πδξνλνκηθψλ έξγσλ
θαηαζθεπαζηηθψλ θνζκεκάησλ, γελφκελα ρσξίο ηα ζεκεξηλά ηερληθά κέζα ζε δπζπξφζηηα κέξε.
ήκεξα παξά ηα δηαζέζηκα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζβαζηκφηεηα, θ.ι.π) δελ γίλνληαη πιένλ
αξηζηνπξγεκαηηθά έξγα δηεπζέηεζεο, επεηδή έιιεηςε ε εκπεηξία, ην πάζνο, ην κεξάθη θαη ε αηζζεηηθή
νπηηθή ησλ αγλψλ εξαζηψλ ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ησλ δαζνιφγσλ ησλ Τ.Α.Β..
Λέμεηο θιεηδηά: Οξεηλά πδξνλνκηθά έξγα, έξγα δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ, Τπεξεζία Γαζνηερληθώλ Έξγσλ
(Τ.Γ.Δ).
Βηζαγσγή
Δ αζρνινχκελε κε ηνπο ρεηκάξξνπο θαη ηα ρεηκαξξηθά πξνβιήκαηα επηζηήκε ηεο νξεηλήο
πδξνλνκηθήο ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε θαηά ην απζηξηαθφ πξφηππν ηνπ
Ααζηθνχ Μεραληθνχ3. Δ εμέιημε ηεο εληαηηθνπνηήζεθε κεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Δπείξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη κεγηζηνπνηήζεθε κε ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ εθαηνκκπξίσλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο Πνληηαθήο
Γελνθηνλίαο. Δ αλάγθε αλαθνχθηζεο ησλ αλζξψπσλ ηεο ζθχδνπζαο πιεζπζκνχ ππαίζξνπ, κέρξη ηε
κεηά ην 1950 κεηαλαζηεπηηθή ξνή πξνο ηα αζηηθά θέληξα (Ώζήλα, Θεζζαινλίθε, θ.ι.π) θαη ην
εμσηεξηθφ (Γεξκαλία, Ώκεξηθή, Ώπζηξαιία, θ.ι.π) θαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ κεγάισλ
παξαγσγηθψλ έξγσλ (απνμεξάλζεηο ησλ ιηκλψλ θαη ειψλ Κάξιαο, Γηαλληηζψλ, ΚσπαΎδαο, Λαςίζηαο,
Ώξηδάλ – Ώκαηφβνπ, εξξψλ, νινχ ΠηνιεκαΎδαο, εθηξνπέο – εγθνηηψζεηο πνηακψλ θαη εθηξεπηηθψλ
πεξηθεξεηαθψλ ηάθξσλ φπσο ηνπ Ώμηνχ, Ώιηάθκνλα, ηξπκφλα, Έβξνπ, πεξρεηνχ, θ.ι.π.) νδήγεζε
ζηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο νξεηλήο πδξνλνκίαο θαη ζηελ θαηαζθεπή ρηιηάδσλ θξαγκάησλ
πξνζηαηεπηηθνχ ραξαθηήξα. Σα θξάγκαηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο είραλ σο βαζηθφ δνκηθφ πιηθφ,
Δ Ααζηθή Τπεξεζία νξγαλψζεθε θαηά ην απζηξηαθφ πξφηππν ηνπ Ααζηθνχ Μεραληθνχ. Δ δηδαζθαιία ηεο Οξεηλήο Τδξνλνκίαο ζηελ Ώλσηέξα Ααζνινγηθή
ρνιή ηνπ Β,Μ.Π. άξρηζε ην 1983 απφ ηνλ θαζεγεηή Υισξφ. Σν έλαπζκα θαηαζθεπήο πδξνλνκηθψλ έξγσλ έδσζε αίηεκα ηεο θνηλφηεηαο Καλδήιαο Ξεξνκέξνπ
Ώηησιναθαξλαλίαο.
3
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ηελ ηνπηθή πέηξα, κε (ιηζφδκεηα), ή ρσξίο (μεξνιίζηλα) ζπλδεηηθφ πιηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο ήηαλ
ε απφιπηα ζπλαξκνζκέλε κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ πεξηκεηξηθνχ ηνπο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε
απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ ην βηάδνπλ, αιιά λα ην αλαδεηθλχνπλ πξνζζέηνληαο αξκνλία θαη
αηζζεηηθή πιαζηηθφηεηα. Αελ είλαη ππεξβνιή φηη ηα θξάγκαηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο,
αληαγσλίδνληαη θαη θάπνηεο θνξέο ππεξβαίλνπλ ηελ αηζζεηηθή θαη ησλ πιένλ φκνξθσλ πέηξηλσλ
ηνμσηψλ γεθπξηψλ ηεο παηξίδαο καο.
ήκεξα, παξά ηα δηαηηζέκελα κέζα ε Ααζηθή Τπεξεζία έπαπζε λα θαηαζθεπάδεη πδξνλνκηθά έξγα κε
αηζζεηηθή πιεξφηεηα θαη αξκνλία. ηα πιαίζηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ απμεκέλνπ
πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ, φπσο θαηέδεημαλ νη ζαλαηεθφξεο πιεκκχξεο ζηελ Μάλδξα θαη φρη κφλν,
ζεσξείηαη αλαγθαία ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο ζηελ θαηαζθεπή πδξνλνκηθψλ
έξγσλ, κε ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αξκνλία, πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα. Σα έξγα απηά ππεξβαίλνληαο
ηελ πξνζηαηεπηηθή αξρή πξέπεη λα θηλνχληαη ζηελ κεηνπζίσζε ηεο πιεκκπξηθήο θαηάξαο ζε
επινγεκέλε ηακίεπζε, ε νπνία απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο (γεσξγία, ηνπξηζκφο,
βηνκεραλία) θαη θνηλσληθήο (χδξεπζε, αλαςπρή, πεξηβάιινλ) αλάηαμεο ηεο ρψξαο.
Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε έρεη
σο εμήο:
1. Έγηλε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ αξρεία ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο (θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο
δαζηθέο ππεξεζίεο), ην Βξγαζηήξην Αηεπζέηεζεο Οξεηλψλ Τδάησλ, ηηο εηαηξείεο Foundation θαη
Monks – Ulen αξρεία ησλ Εδξπκάησλ Ααζηθψλ Βξεπλψλ Ώζήλαο θαη Θεο/λίθεο θαη απφ αξρεία
ζπλαδέιθσλ.
2. Ώλαδεηήζεθαλ ζχγρξνλα θαηαζθεπαζζέληα πδξνλνκηθά έξγα, θαζψο θαη ζεκεξηλά
αληηπιεκκπξηθά θαη αλαςπρηθά έξγα, άιισλ ππεξεζηψλ, ΟΣΏ, θ.ι.π.
3. Ώμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, κειεηεζέλησλ θαη θαηαζθεπαζζέλησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο
κε (Β.Β.: Βξεπλ. Έξγα 2003, 2004, 2005,2008, 2009, 2012, Βπηζη. Τπεχζ. Παπιίδεο Θενθ.)
κεηαηξνπή ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο Οξεηλήο Τδξνλνκίαο απφ ηελ πξνζηαηεπηηθή αξρή ζηελ
ζπλεπίηεπμε ησλ 3 αξρψλ δηεπζέηεζεο (πξνζηαηεπηηθήο, πδξνινγηθήο - αλαδηαλεκεηηθήο
αμηνπνίεζεο).
4. ηε ζπλέρεηα ην αλεπξεζέλ πιηθφ ηαμηλνκήζεθε ιεηηνπξγηθά, ρσξηθά, ρξνληθά θαη αλαιχζεθαλ
θαη ζπγθξίζεθαλ ηα ηδηαίηεξα ηα αηζζεηηθά - πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ησλ δηαθφξσλ
επεκβάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ έληαμήο ηνπο.
Ώπνηειέζκαηα
Ηζηνξηθή αλαδξνκή
πσο αλαθέξζεθε ε αζρνινχκελε κε ηνπο ρεηκάξξνπο θαη ηα ρεηκαξξηθά πξνβιήκαηα επηζηήκε
ηεο νξεηλήο πδξνλνκηθήο ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε κε ην απζηξηαθφ
πξφηππν ηνπ Ααζηθνχ Μεραληθνχ. Δ εμέιημε ηεο Οξεηλήο Τδξνλνκίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
εληαηηθνπνηήζεθε κεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Δπείξνπ, ηεο
Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη κεγηζηνπνηήζεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εθαηνκκπξίσλ
πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο Πνληηαθήο Γελνθηνλίαο. Δ αλάγθε αλαθνχθηζεο
ησλ αλζξψπσλ ηεο ζθχδνπζαο πιεζπζκνχ ππαίζξνπ, κέρξη ηε κεηά ην 1950 κεηαλαζηεπηηθή ξνή πξνο
ηα αζηηθά θέληξα (Ώζήλα, Θεζζαινλίθε, θ.ι.π) θαη ην εμσηεξηθφ (Γεξκαλία, Ώκεξηθή, Ώπζηξαιία,
θ.ι.π) θαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ κεγάισλ παξαγσγηθψλ έξγσλ (απνμεξάλζεηο ησλ ιηκλψλ θαη
ειψλ Κάξιαο Γηαλληηζψλ, ΚσπαΎδαο, Λαςίζηαο, Ώξηδάλ – Ώκαηφβνπ, θάκπνπ – έινπο εξξψλ,
νινχ ΠηνιεκαΎδαο, εθηξνπέο – εγθνηηψζεηο πνηακψλ θαη εθηξεπηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ηάθξσλ φπσο
ηνπ Ώμηνχ, Ώιηάθκνλα, ηξπκφλα, Έβξνπ, πεξρεηνχ, θ.ι.π.) νδήγεζε ζηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο
νξεηλήο πδξνλνκίαο θαη ζηελ θαηαζθεπή ρηιηάδσλ θξαγκάησλ πξνζηαηεπηηθνχ ραξαθηήξα. Σα
θξάγκαηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο είραλ σο δνκηθφ πιηθφ, ηελ ηνπηθή πέηξα, κε (ιηζφδκεηα), ή ρσξίο
(μεξνιίζηλα) ζπλδεηηθφ πιηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο ήηαλ ε απφιπηα ζπλαξκνζκέλε κε ην
πεξηκεηξηθφ ηνπο θπζηθφ πεξηβάιινλ πιαζηηθή ηνπο αηζζεηηθή, κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ ην
βηάδνπλ, αιιά λα ην αλαδεηθλχνπλ πξνζζέηνληαο αξκνλία θαη αηζζεηηθή πιαζηηθφηεηα. Αελ είλαη
ππεξβνιή φηη ηα θξάγκαηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο, αληαγσλίδνληαη θαη ζπρλά ππεξβαίλνπλ ηελ
αηζζεηηθή αθφκε θαη ησλ πέηξηλσλ ηνμσηψλ γεθπξηψλ ηεο παηξίδαο καο.
Απζηπρψο ην 1966, ε δηακάρε ησλ ινηπψλ Ααζνιφγσλ κε ηνπο Ααζνιφγνπο ησλ Τ.Α.Β.
(Τπεξεζίεο Ααζνηερληθψλ Έξγσλ) νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζή θαη ζηελ έληαμε ζηα Ααζαξρεία. Έηζη
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άξρηζε ε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο ησλ ρεηκάξξσλ θαη απσιέζζεθε ε θηεζείζα
ηεξάζηηα εκπεηξία, παιαηψλ έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ.
ήκεξα ε ρσξίο φξακα θαη ρσξίο ηε θιφγα ησλ αγλψλ θαη έκπεηξσλ δαζνιφγσλ ησλ Τ.Α.Β.
Ααζηθή Τπεξεζία, μέραζε ηα παηήκαηά ηεο θαη θαηάληεζε λα αληηκεησπίδεη ην ρεηκαξξηθφ πξφβιεκα,
σο έλα πξνο απνθπγήλ πξφβιεκα. Οη ζχγρξνλνη δαζνιφγνη κε γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία θαη ηελ
παξαθαηαζήθε ησλ Ααζνιφγσλ ησλ Τ.Α.Β., αγλννχλ θαη θνβνχληαη λα αθνπκπήζνπλ ηέηνηαο
εκβέιεηαο θαη κεγέζνπο έξγα.
Εδηαίηεξα ζήκεξα, φπνπ ην θχξην ρεηκαξξηθφ πξφβιεκα πέξαλ ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο
ησλ πιεκκπξψλ ησλ ρεηκάξξσλ, είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο, ε αλάγθε
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο Οξεηλήο Τδξνλνκίαο είλαη επηηαθηηθή. Ώπηφ επεηδή ε επίιπζε ηεο
ιεηςπδξίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πεξλά ππνρξεσηηθά κέζα απφ ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ ηξηψλ
αξρψλ ηεο δηεπζέηεζεο ηεο πξνζηαηεπηηθήο, ηεο πδξνινγηθήο θαη ηεο αμηνπνίεζεο. Εδηαίηεξε ζεκαζία
απνθηά ε
πδξνινγηθή αξρή ηεο αλαθαηαλνκήο ζην ρψξν θαη ρξφλν ησλ δηαθηλνχκελσλ
πδαηνθνξηίσλ, θπξίσο ησλ πιεκκπξνθνξηίσλ θαη ηεο απφδνζήο ηνπο ηελ ιείςπδξε πεξίνδν. Ο Θ.
Παπιίδεο (2005), ζεσξεί φηη ε επίιπζε ηεο ιεηςπδξία, είλαη δπλαηή κφλν κε αμηνπνίεζε ησλ
πιενλαζκαηηθψλ πδαηνθνξηίσλ, ηδίσο ησλ πιεκκπξνθνξηίσλ. Βπηπιένλ αλαθέξεη φηη, κφλν αλ
αληηιεθζνχκε φηη ιεηςπδξία θαη πιεκκχξεο απνηεινχλ δχν φςεηο ηνπ λνκίζκαηνο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο θαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο ζπληειείηαη κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο - δηαρείξηζεο
ησλ πιεκκπξνθνξηίσλ, ηφηε ζα ππάξρεη δηαρξνληθή αζθαιήο αεηθνξηθή απάληεζε ζην πδαηηθφ
πξφβιεκα ηεο ρψξαο καο. Δ ζηξνθή απηή απαηηεί έξγα ζπρλά θαη πέξαλ ησλ ρψξσλ ηεο θνηηψλ
(παξαρεηκάξξησλ, ή εμσρεηκάξξησλ), πνπ λα εμππεξεηνχλ ηελ λέα πδξνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο
επαλαπφδνζεο ζε χζηεξν ιείςπδξν ρξφλν ησλ παξαθξαηνχκελσλ πδαηνθνξηίσλ, σο αμηνπνηήζηκν
αξδεπηηθά, πδξεπηηθά, ή άιιεο ρξήζεο λεξνχ.
ηε ρψξα καο, κε ηα ζεκαληηθά αιιά αληζνθαηαλεκεκέλα ρσξνρξνληθά θαηαθξεκλίζκαηα, κφλν ε
παξαπάλσ πξνζέγγηζε θαη κάιηζηα ζηνπο ρψξνπο δεκηνπξγίαο, ζπλάζξνηζεο θαη κεγέζπλζεο ησλ
πδαηνζηεξενπαξνρψλ, δειαδή ζηνλ νξεηλφ πδξνλνκηθφ ρψξν κε έξγα αλαζρεηηθήο ηακίεπζεο
(πξνζσξηλήο, ή κφληκεο), ζα επηιπζνχλ ηαπηφρξνλα νη πιεκκχξεο θαη ε ιεηςπδξία. Πιαλψληαη φζνη
πηζηεχνπλ φηη ζα αληηκεησπίζνπλ ην πιεκκπξηθφ πξφβιεκα φηαλ απηφ θζάζεη κεγηζηνπνηεκέλν ζηελ
πεδηλή δψλε. Βίλαη παξάινγν λα επηηξέπνπκε ηελ ζπλάζξνηζε πιεκκπξνθνξηίσλ, ρσξίο πξνεγνχκελν
έιεγρν-ζξαχζε ηνπο θαη ρσξίο ζπγθξάηεζε ή έιεγρν ηεο ζηεξενκεηαθνξάο, αγλνψληαο φηη εθηφο απφ
ηηο
πιεκκπξηθέο
δεκίεο
ράλνπκε,
ρσξίο
ελνρή
ην
δψξν
ηεο
δσήο
(Γσήο+δψξν=>Γσήδσξνλ=>χδσξνλ=>χδσξ).
ύληνκε θαηαγξαθή ηνπ επηηειεζζέληνο έξγνπ ζηηο δηεπζεηήζεηο ρεηκάξξσλ από ηε δαζηθή ππεξεζία
ην δηάζηεκα ηεο πνξείαο ηνπο ηα Τ.Α.Β. έδσζαλ έλα πινχζην θαη πνιχηηκν έξγν, αθνχ πέηπραλ
λα αληηκεησπίζνπλ κε απφιπηε επηηπρία ηε ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ, απνθαζηζηψληαο ρεηκαξξηθέο πιεγψζεηο θαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα,
θαηνξζψλνληαο λα απνθαηαζηήζνπλ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη εξεκία ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ. Βπηζεκαίλνπκε φηη ηα επεξγεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα δελ πεξηνξίδνληαλ
κφλν ζηνλ γελεζηνπξγφ νξεηλφ ρεηκαξξηθφ ρψξν, αιιά επέθηεηλαλ ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπο δξάζε ζε
φιεο ηηο θαηάληε εππξφζβιεηεο εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο πεξηνρέο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο ζπγθξάηεζεο
θεξηψλ πιψλ παξείραλ εμαηξεηηθή πξνζηαζία ζε έξγα ππνδνκήο, φπσο γέθπξεο, ιηκάληα, ηακηεπηήξεο,
θ.ι.π., ελψ ζηαζεξνπνηνχζαλ ηηο παξνρέο ησλ απνδεθηψλ ηνπο.
Ώπφ ην 1932 έσο ην 1976 θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηε Ααζηθή Τπεξεζία πάλσ απφ 1000 θξάγκαηα
θαη ηεξάζηηνο φγθνο πδξνλνκηθψλ έξγσλ (ιηζφδκεηα, μεξνιηζφδκεηα, ιηζνμπινθξάγκαηα, θνξκνμπινθξάγκαηα, θιαδνθξάγκαηα, ζπξκαηφπιεθηα θηβψηηα, απνζηξαγγηζηηθνί ή ζπιιεθηήξηνη ηάθξνη,
θιαδνπιέγκαηα, ηνίρνη ζηήξημεο, θνξκνζεηξέο, θαθειψκαηα, ρσκάηηλα θξάγκαηα, πεξηθξάμεηο, νδνί
θ.ι.π.).
Σαπηφρξνλα εθηειέζζεθαλ κεγάιεο θιίκαθαο θπηνθνκηθά έξγα (πδξνλνκηθά δάζε θαη
πδξνλνκηθνί ζακλψλεο), κε ηε θχηεπζε εθαηνκκπξίσλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο
ησλ ρεηκάξξσλ, θαη ε ζπνξά ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ κε ιηβαδηθή βιάζηεζε. Σα έξγα απηά αθνξνχζαλ
ιεθάλεο επέκβαζεο, κε ελεξγέο εζηίεο ρεηκαξξηθφηεηαο θαη πιεκκπξνγφλνπ απνξξνήο αλεξρφκελεο ζε
εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα. ην δηάζηεκα απηφ θαιχθζεθαλ κε θάπνηα κνξθή πδξνλνκηθήο δηεπζέηεζεο
(ηερληθά, ή θπηνηερληθά, ή αγξνηερληθά, ή θπηνθνκηθά έξγα, ή ζπλδπαζκφ απηψλ ηερληθψλ,
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αγξνηερληθψλ, θπηνηερληθψλ θαη θπηνθνκηθψλ έξγσλ), πεξίπνπ ην 24% εθ ησλ ζπλνιηθψο 34.100.000
ζηξεκκάησλ ησλ ιεθαλψλ ηεο ρψξαο, πνπ εκθάληδαλ θάπνην θαηαγξακκέλν ρεηκαξξηθφ πξφβιεκα
(ζηνηρεία Ααζηθήο Τπεξεζίαο). Απζηπρψο ε πξνζπάζεηα απηή φρη κφλν δελ πεξαηψζεθε, αιιά ηα
ππάξρνληα έξγα δελ ζπληεξήζεθαλ θαη αθέζεθαλ ζηελ ηχρεο ηνπο.
ε γελφκελε απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ πινπνηεζέλησλ απφ ηε Ααζηθή Τπεξεζία έξγσλ
δηεπζέηεζεο, πνπ έγηλε απφ ηελ Τπεξεζία ην 1971, εθηηκήζεθε φηη ζηηο δηεπζεηεκέλεο πεξηνρέο
επεηεχρζε πξνζηαζία απφ ηηο θεξηέο χιεο ζε πνζνζηφ 85% θαη απφ ηα πιεκκπξηθά λεξά ζε πνζνζηφ
50% (Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1971). Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα, πνπ πξνέθπςε νπζηαζηηθά ζε δηάζηεκα
29 εηψλ (1032-1940, 1949-1967), απνηέιεζε ηξνκαθηηθφ επίηεπγκα, γηα ηε κηθξή ρψξα καο κε ηηο
ηδηαίηεξεο θαη δχζθνιεο γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ δπζρεξή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηεο
θαηάζηαζε (πφιεκνη, πξφζθπγεο, εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε) θαη ηα ιηγνζηά κέζα πνπ δηέζεηε.
κσο ην εμαίξεην επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν παξά ηηο αλππέξβιεηεο
δπζθνιίεο, εξγάζζεθε κε πξσηνθαλή, γηα Αεκφζηα Τπεξεζία, εξγαηηθφηεηα, δήιν θαη αγάπε ζηελ
πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο πνιχπαζεο θαη πεξηβαιινληηθά δηαιπκέλεο ρψξαο καο, ρσξίο
νπζηαζηηθφ ιεηηνπξγηθφ νξεηλφ ρψξν. Σν επίηεπγκα απηφ αλαγλσξίζζεθε ζε θνηλή έθζεζε επξσπαίσλ
εκπεηξνγλσκφλσλ επί ρεηκαξξηθψλ δεηεκάησλ θαη ηεο παλεπξσπατθήο Βπηηξνπήο ηνπ FAO επί ησλ
ρεηκάξξσλ ην 1959, ε νπνία πξνέθπςε κεηά ηελ επίζθεςε αληηπξνζψπσλ ηνπ ζηα Ααζνηερληθά έξγα
ηεο ιεθάλεο εξξψλ-ηδεξνθάζηξνπ θαη Ώικσπίαο, ηεο ιεθάλεο ηνπ Άξαρζνπ, ηνπ πεξρεηνχ θαη
αιινχ. ηελ έθζεζε ηεο ε επηηξνπή εθζεηάδεη ηελ πνηφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επηηπρία
ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ έξγσλ, ραξαθηεξίδνληαο ην φιν εγρείξεκα, σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
επηηπρή πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα, πνπ ζπληειέζηεθαλ κέρξη ηφηε ζε επξσπατθφ επίπεδν.
ηελ φιε πξνζπάζεηα δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί ε κεγάιε ζπλεηζθνξά ησλ καζηφξσλ –
ρεηξηζηψλ ηεο πέηξαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο εθζέζεηο φηη νη Ααζνιφγνη κειεηεηέο
ησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο ραίξνληαλ λα βιέπνπλ καζηφξνπο - θαιιηηέρλεο λα πειεθνχλ, λα ζηξψλνπλ,
λα ηαηξηάδνπλ ηελ πέηξα, θηηάρλνληαο έξγα θαιιηηερλήκαηα. Οη καΎζηνξεο πεηξάδεο κε βάζε
πξνζσπηθφ αίζζεκα ηζνξξνπίαο θαη αξκνλίαο επηηχγραλαλ πςειφ βαζκφ θπζηθφηεηαο ησλ
θαηαζθεπψλ ηνπο, δίδνληαο κηα πξνζάδνπζα ζην ηνπίν αηζζεηηθή κε αμηαθφ πξφηππν δνκεκέλν ζηε
ζπλείδεζε ηεο γεο. Δ εζηθή ηνπο αληίιεςε ηνπο νδεγνχζε ζηελ άπνςε φηη ην θαηαζθεχαζκά ηνπο
φθεηιε λα δηαηεξεί θαη λα πξνεθηείλεη ηε θπζηθφηεηα θαη ηελ αξκνλία ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίνλ ζα
εληαρζεί. Σα ειιελφηερλα απηά έξγα είραλ ζθνπφ λα ηηκήζνπλ ηε θχζε ζηήλνληαο κλεκεία παηδηά ηεο
θαη φρη έξγα ζηαηηθά, έξγα πνπ λα ηελ ηηκνχλ, ρσξίο λα «θσλαζθνχλ». Ώπηφ γηαηί νη καΎζηνξεο
πεηξάδεο, σο γλήζηα ηέθλα ηεο θχζεο ελζηεξλίδνληαλ ηελ άπνςε φηη θάζε έξγν ηνπνζεηνχκελν ζε
θπζηθφ ρψξν νθείιεη λα είλαη έξγν ηέρλεκα θαη πνίεκα ηεο θχζεο. ια απηά γλσξίδνληαο φηη ηα έξγα
απηά, ρακέλα ζε δπζπξφζηηα κέξε, πνπ δχζθνια ζσξεί αλζξψπνπ κάηη, πνπ πξέπεη, λα πξνζπαζήζεηο
λα ηα βξεηο. Κη φκσο, ηα έξγα απηά ζηήζεθαλ κε ςπρή, ηέρλε καζηνξηθή, εμεπγεληζκέλε, παξά ην
αζέαην ηεο παξνπζία ηνπο, γηαηί νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο, σο γλήζηνη εθθξαζηέο ηεο Βιιεληθήο γεο,
δελ είραλ αλάγθε λα ηνπο παηλέζνπλ, λα ζαπκάζνπλ ην έξγν ηνπο. ήκεξα παξά ηελ πιεζψξα ησλ
δηαζέζηκσλ κέζσλ ε Ααζηθή Τπεξεζία έρεη πάςεη λα πινπνηεί έξγα ζηνιίζκαηα-μαθληάζκαηα ηεο
θχζεο, ηα δε έξγα πνπ πινπνηεί δνκνχληαη κε ζθπξφδεκα (πιηθφ εθηφο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο) θαη
φρη κε θπζηθά πιηθά (πέηξα, μχιν, ρψκα, θ.ι.π).
Σν έξγν, πνπ ππφ εμαηξεηηθά δπζκελείο ζπλζήθεο, πινπνίεζε ζην δπζπξφζηην νξεηλφ ρεηκαξξηθφ
ειιαδηθφ ρψξν, ε Ααζηθή Τπεξεζία, ζηα πιαίζηα δηεπζέηεζεο ησλ ρεηκάξξσλ θαη απνθαηάζηαζεο ηεο
πδξνλνκηθήο επηαμίαο, ήηαλ ηεξάζηην. Ώλ αλαινγηζζνχκε ηηο ηφηε ζπλζήθεο θαη ηα ππάξρνληα κέζα,
ηελ δπζπξνζηηφηεηα ηνπ ρψξνπ ην έληνλν θαη επηθίλδπλν ηεο ρεηκαξξηθφηεηαο ησλ πεξηνρψλ
επέκβαζεο, ηφηε ην έξγν ησλ ηφηε Ααζνιφγσλ θαληάδεη αζχιιεπην. Δ θαηαζθεπή ησλ
θνκςνηερλεκάησλ απηψλ, πνπ παξαβγαίλνπλ ζε νκνξθηά ηα ζεζπέζηα πέηξηλα ηνμσηά γεθχξηα ησλ
καζηφξσλ ηεο Δπείξνπ, ηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Πεινπνλλήζνπ (Βηθ. 4,6),
εληαηηθνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα 1928-1940 θαη ζπλερίζηεθαλ κεηά ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην πφιεκν θαη
ηνλ εκθχιην. Έξγα γίλνληαλ αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθχιηνπ ζπλνδεία ζηξαηνχ, ή ηεο
ρσξνθπιαθήο, φπσο ε πεξίπησζε ησλ θξαγκάησλ ζην ρείκαξξν ΐειβελδνχ.
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Καηαγξαθή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ αηζζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ έξγσλ ησλ Τ.Γ.Δ ηεο δαζηθήο
ππεξεζίαο
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθά έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ
ηηο Τ.Α.Β ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο. Οη Βηθφλεο 1, 2α,β, 3, 4, 5, 6, 7α,β, 8α,β παξέρνπλ θξάγκαηα θ.ι.π
επεκβάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.

Βηθφλα 1. Αξηζηεξά έξγα απνθαηάζηαζεο (1932) ηεο ρεηκαξξηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ Αηησιναθαξλαλία. Δπίζθεςε
εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ FAO ζην θξάγκα Αγίαο Κπξηαθήο εξξώλ ην 1959 (Καπεηάληνο Α. 2012, Αξρείν Γαζηθήο Τπεξεζίαο).
Γηαθξίλεηαη ε αξηηόηεηα θαη ε απόιπηε ελαξκόληζε ησλ έξγσλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν
Image 1. On the left, restoration works of the torrential balance in Aitoloakarnania. FAO‟s experts visit on site in Agia
Kiriaki Serrwn dam in 1959 (Kapetanios A. 2012, Archives of Forest Protection Service). The absolute attunement of
infrastructure with the landscape can be easily observed

α
β
γ
Βηθφλα 2α,β. α) εηξά θξαγκάησλ ζηεξέσζεο ηεο θνίηεο θαη θπηνηερληθήο δηεπζέηεζεο ησλ έληνλα δηαβξσκέλσλ πξαλώλ ηνπ
ρεηκάξξνπ Ακκνύδα ηδεξνθάζηξνπ (1959) ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. Γηαθξίλεηαη ην έληνλν ησλ θαηλνκέλσλ θαη ε ελαξκόληζε
ησλ έξγσλ ζην θπζηθό ηνπίν β), γ) Άπνςε έξγσλ απόζβεζεο βξαρνθαηαθξεκλίζεσλ ζε δπζπξόζηην πεξηβάιινλ, κε πιηθά
αξκνληθά εληαγκέλα ζην βξαρώδεο ηνπ ηνπίνπ. (Καπεηάληνο Α 2012, Αξρείν Γαζηθήο Τπεξεζίαο)
Image 2 a,b. a) A series of dams that improve the torrent‟s bed and vegetation management of the intensively erosive
Ammouda‟s torrent banks in Sidirokastro (1959), work of the Forest Protection Service. The intense phenomena are taking
place and the attunement of the infrastructure with landscape can be observed b), c) View of the works preventing rock
falling in unapproachable terrain with materials totally integrated with the landscape 1959 (Kapetanios A. 2012, Archives of
Forest Protection Service)

Βηθφλα 3. Φξάγκαηα θνκςνηερλήκαηα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο πνπ ζήκεξα δπζηπρώο δελ θαηαζθεπάδνληαη. Γηαθξίλεηαη ε
ρξήζε ηνπηθνύ πιηθνύ, ε αιιεινπρία θαη ε αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο. (Αξρείν Γαζηθήο Τπεξεζίαο)
Image 3. Dams of unique elegance, constructed by the Forest Protection Service, that unfortunately nowadays won‟t take
place. The usage of regional material, as well as the sequence and adequacy of the construction can be noticed
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Βηθφλα 4. Δμαίξεηεο αηζζεηηθήο θξάγκα ζπγθξάηεζεο θεξηώλ πιώλ (έηνο θαηαζθεπήο 1939) ζην ρείκαξξν Ξεξίιια Φαιαίαο
Ζπείξνπ (Αξρείν Γαζηθήο Τπεξεζίαο). Σα ζεκεξηλά έξγα απέρνπλ πνιύ από ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πξνζαξκνζκέλε ζην ρώξν
αξκνλία ησλ πιαζηηθώλ θαη ππό εμαηξεηηθά δύζθνιεο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο απηώλ θαηαζθεπώλ
Image 4. Dam of excellent aesthetics that is used to withhold the torrent‟s sediment transport (constructed in 1939) in
Ksirilla Falaia‟s torrent in Epirus (Forest Protection Service). The todays constructions, eschew the aesthetic and adaptation
of such sonctructions that were constructed under extremely difficult conditions

Βηθφλα 5. Αξηζηνπξγεκαηηθά θξάγκαηα ζηεξέσζεο, ζπγθξάηεζεο θεξηώλ θαη κεξηθήο αληηπιεκκπξηθήο δηεπζέηεζεο, κέζσ
νρεηώλ αλαθνύθηζεο. Γηαθξίλεηαη ε αξηηόηεηα θαηαζθεπήο, ηδηαίηεξα ηεο ζηέςεο ησλ θξαγκάησλ θαη ε αξκνλία ηνπ πιηθνύ
θαηαζθεπήο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν (Αξρείν Γαζηθήο Τπεξεζίαο, θαη αξρείν Θ. Παπιίδε)
Image 5. Masterpiece dams that withold the torrents bed and sediment transport during flood and semi-flooding management
through rectangular wholes in the body of the dam. It is distiguised the perfection of the constructions and specifically dam‟s
crests and the harmony of the materials that was contructed with the nearby natural habitat
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Βηθφλα 6. Αξηζηεξά Μνλόηνμν ηνμσηό πεηξόθηηζην γεθύξη θαη δεμηά πεηξόθηηζην ιηζόδκεην θξάγκα θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ
ίδηα ηερληθή. Δίλαη αδύλαηνλ λα μερσξίζεηο πνην είλαη πεξηζζόηεξν αξκνληθά εληαγκέλν ζην θπζηθό ηνπίν. (Αξρείν Γαζηθήο
Τπεξεζίαο)
Image 6. On the left, is a one-arched bridge, build with stones and on the right-hand side a dam constructed with the same
technique. It is hard to distinguish which of those two constructions is better attuned with the landscape (Archives of Forest
Protection Service)

α
β
Βηθφλα 7. α) Άπνςε ζεηξάο έξγσλ ζηεξέσζεο ηεο θνίηεο θαη ησλ πξαλώλ θαη εγθνίησζεο ηεο παξνρήο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο
(Αξρείν Γαζηθήο Τπεξεζίαο). β) εηξά αθαιαίζζεησλ αλαβαζκώλ ζην πάξθν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο «Αληώλεο
Σξίηζεο» (Αξρείν Γήκνπ Αζελαίσλ). Ζ ζύγθξηζε είλαη ζαθώο ππέξ ησλ αξηζηνπξγεκαηηθώλ θξαγκάησλ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο
Image 7. a) View of a series of dams that stabilize the torrents bed and embankment of Forest Protection Service. b) Series of
not such aesthetic water barriers in the park of Environmental Sensitisation “Antonis Tritsis” (Archive Municipality of
Athens). Comparison of the two types of dams, is in favour of Forest Protection Service

α
β
Βηθφλα 8α,β. α) Ληζόδκεην θακπύιν θξάγκα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ζηνλ ρείκαξξν Νέδνληα (Μνπιόπνπινο Υξ. 1968). β)
Φξάγκα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, κε αηζζεηηθή πιεξόηεηα, ζε δύζθνιε, ρσξίο ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα, πεξηνρή,
απόιπηα εληαγκέλσλ ζην βξαρώδεο ηνπ ηνπίνπ. Σα έξγα απηά απνηεινύλ πξντόληα ηεο αγάπεο θαη ηεο δηάζεζεο πξνζθνξάο ησλ
παιαηώλ Γαζνιόγσλ ηεο πξάμεο (Αξρείν Γαζηθήο Τπεξεζίαο)
Image 8a,b. a) Stone-made arched dam made by Forest Protection Service in Nedonta‟s torrent (Moulopolos Ch. 1968) b) of
Forest Protection Service dam b) Dam implemented by Forest Protection Service, with high aesthetic in a rough terrain with
not many means and equipment, totally integrated to the rocky landscape. These types of constructions were made with
plenty of love and a sense of offering by the old Foresters with experience on the field

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σα έξγα νξεηλήο πδξνλνκίαο ζήκεξα
ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ λεξνχ (πιεκκχξεο θαη ιεηςπδξία)
απνηεινχλ ηελ θνξσλίδα ησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ηεο ρεηκαξξηθά
επαίζζεηεο ρψξαο καο, ην έξγν πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ζχγρξνλε νξεηλή πδξνλνκηθή, είλαη
αθφκε κεγαιχηεξν. Ώπηά επεηδή ν ειιαδηθφο ρψξνο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, είλαη θαηεμνρήλ
ρεηκαξξηθφο ρψξνο, κε ειάρηζηνπο πνηακνχο (Έβξν, Νέζην, ηξπκφλα, Ώμηφ, Πεδηλφ Ώιηάθκνλα,
Ώρειψν θαη Ώιθεηφ, Πελεηφ), κε ηε ινηπή επηθάλεηάο ηεο λα είλαη ρεηκαξξφπιεθηε. Δ ζχγρξνλε
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νξεηλή πδξνλνκηθή πξέπεη λα θηλείηαη ζηε λέα πδξνλνκηθή αληίιεςε, φπνπ ηα πιεκκπξηθά (θπξίσο)
θαη ελ γέλεη ηα ππεξβάιινληα πιενλαζκαηηθά, πξέπεη φρη κφλν λα κελ πιεκκπξίδνπλ, αιιά λα
απνηεινχλ ην βαζηθφ κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο ιεηςπδξίαο. Ο Παπιίδεο (Παπιίδεο Θ. 2005) ζεσξεί
φηη ην εζληθφ, ππαξμηαθφ γηα ηε ρψξα καο, πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο, αληηκεησπίδεηαη κφλν κέζσ ηεο
παξαθξάηεζεο – ειέγρνπ ησλ δεκηνγφλσλ πιεκκπξνθνξηίσλ ζε θαηάιιεινπο επαξθείο θαη αζθαιείο
αλαζρεηηθνχο (κφληκνπο, ή πξνζσξηλνχο) ηακηεπηηθνχο ρψξνπο θαη απφδνζήο ηνπ ηελ ειιεηκκαηηθή
ιείςπδξε πεξίνδν. Έξγα φπσο ηνπ ειέγρνπ ηεο δίαηηαο ηνπ λεξνχ (αχμεζεο ησλ ζεξηλψλ θαη κείσζεο
ησλ ρεηκεξηλψλ παξνρψλ) θαη επεκβάζεηο ελίζρπζεο ηνπ εκπινπηηζκνχ ζε ρψξνπο απμεκέλεο
δηήζεζεο, εγθνίησζεο ηεο παξνρήο θαη νιηθήο, ή δηαινγηθήο ζπγθξάηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ
θεξηψλ (ειεγρφκελεο ακκνιεςίεο) απνηεινχλ νπζηψδε εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο νξεηλήο πδξνλνκηθήο.
Σα έξγα απηά νθείινπλ λα θηλνχληαη ζηελ αηζζεηηθή αληίιεςε ησλ παιαηψλ δαζνιφγσλ.
ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηελ εζθαικέλε, γηα ηελ ζεκεξηλή ρεηκαξξηθή
πξαγκαηηθφηεηα, αληίιεςε ησλ ζεκεξηλψλ δαζνιφγσλ, φηη ε νξεηλή πδξνλνκηθή αζρνιείηαη κφλν κε
έξγα ηεο πξνζηαηεπηηθήο αξρήο θαη κάιηζηα ζε έλαλ ρσξίο θνηλσληθννηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ νξεηλφ
ρψξν. Δ άπνςε απηή απνηειεί πιήγκα ζηελ νπζία ηεο νξεηλήο πδξνλνκηθήο, ε νπνία πξέπεη λα
θηλείηαη ηαπηφρξνλα, παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηηο ηξεηο αξρέο δηεπζέηεζεο, ηελ
πξνζηαηεπηηθή, ηελ πδξνινγηθή θαη ηελ αμηνπνηήζεσο. Αελ είλαη δπλαηφλ κε ηα ζεκεξηλά
θνηλσληθννηθνλνκηθά πδαηηθά πξνβιήκαηα, ε Ααζηθή Τπεξεζία λα επηηειεί (θαη απηφ ζπάληα) κφλν
έξγα ηεο πξνζηαηεπηηθήο αξρήο (ζηεξέσζεο θνηηψλ θαη ζπγθξάηεζεο θεξηψλ) αγλνψληαο α)
πξνβιήκαηα πιεκκπξψλ απφ θαζαξά ρεηκαξξηθά λεξά, ρσξίο παξαππζκέληα ζηεξενκεηαθνξά, β)
επίιπζεο πξνβιεκάησλ ιεηςπδξίαο θαη γ) αμηνπνίεζεο ησλ αηζζεηηθψλ, ελεξγεηαθψλ,
πεξηβαιινληηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ ρεηκάξξησλ λεξψλ. Σα έξγα απηά νθείινπλ λα απνηεινύλ ηελ
πεκπηνπζία ηεο ζεκεξηλήο νξεηλήο πδξνλνκηθήο. Δ έλλνηα ηεο επίηεπμεο ζηαζεξψλ
πδξαπιηθνζηαηηθά θνηηψλ δελ επηιχεη ζε θακηά πεξίπησζε πιεκκχξεο νθεηιφκελεο ζε άθημε
πνζφηεηαο λεξνχ, κεγαιχηεξεο ηεο παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ή ηεο πδξαπιηθνζηαηηθήο
ζηαζεξφηεηαο θνηηψλ, αλ δελ γίλνπλ έξγα πδξνινγηθήο απνκείσζεο ηνπ πιεκκπξνγόλνπ ηκήκαηνο
ησλ θαζαξώλ, ή ησλ ζηεξενκεηαθεξόλησλ πιεκκπξνθνξηίσλ. Σα παξαπάλσ κε ηε ζεώξεζε όηη,
ε αληηπιεκκπξηθά παξαθξαηνύκελε πνζόηεηα λεξνύ, πξέπεη λα απνηειεί ηε βαζηθή καγηά
επίιπζεο ηεο ιεηςπδξίαο ζηε ρώξα καο. Σα παξαπάλσ ηνλίδνληαο φηη θαη ζηηο πιένλ άβξνρεο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, πδξνλνκηθά έξγα θηλνχκελα, ζηελ παξαπάλσ ζεψξεζε αληηκεηψπηζεο ησλ
πιεκκπξνθνξηίσλ, σο κέγηζηνπ αλαπηπμηαθνχ αγαζνχ, πνπ απνδίδεηαη, ζε χζηεξν ιείςπδξν ρξφλν,
απνηειεί ηε κόλε ιύζε ζηα ζεκεξηλά πδαηηθά αδηέμνδα.
Μέρξη ζήκεξα ηα θαηαζθεπαζζέληα ζην παξειζφλ πδξνλνκηθά έξγα, νξζψο γηα ηελ επνρή ηνπο,
φπνπ νξγαλσκέλε άξδεπζε δελ ππήξρε, εθηλνχλην ζηελ επίηεπμε ηεο πξνζηαηεπηηθήο αξρήο. ήκεξα
φπνπ ην θάζκα ηεο ιεηςπδξίαο θαη ηνπ θφζηνπο αλεχξεζεο ηνπ λεξνχ πιαλάηαη ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα, ε κεηνπζίσζε ηνπ πιεκκπξηθνχ λεξνχ ζε επινγεκέλε ηακίεπζε (Παπιίδεο Θ. 2005),
απνηειεί κνλφδξνκν. Αελ λνείηαη ζηελ επνρή ηεο εμάληιεζεο ησλ πδαηναπνζεκάησλ λα επηηξέπνπκε
ην λεξφ λα θαηαιήγεη έζησ αδήκηα ζηε ζάιαζζα.
Δ επαθή μαλά ηεο Ααζηθήο πξάμεο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ρεηκάξξσλ απνηειεί ηελ αλαγθαία
πξνυπφζεζε ζηελ αλάπηπμεο έξγσλ κεηαηξνπήο ηνπ πιεκκπξηθνχ λεξνχ, σο πεγή δσήο θαη σο ηνπ
βαζηθφηεξνπ αλαπηπμηαθνχ εξγαιείνπ. Μφλν κε αλαςειάθεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ εληαγκέλσλ ζηε
ινγηθή ηνπ ρψξνπ αξηζηνπξγεκάησλ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο, ζα απνθηεζεί ε γλψζε, ε αγάπε θαη ην
κεξάθη, ψζηε λα ζρεδηαζζνχλ θαη πινπνηεζνχλ έξγα εληαγκέλα ζηε λέα ζχγρξνλε πδξνλνκηθή
αληίιεςε, επσθειεία ηεο ρψξαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γηα φζνπο ελδερφκελα ζέζνπλ ζέκα νηθνλνκηθφηεηαο θαηαζθεπψλ απφ ιηζνδνκή (ιφγσ απμεκέλνπ
εξγαηηθνχ θφζηνπο), παξαπέκπσ α) ζην δχζθνιν ησλ ρεηκάξξησλ ρψξσλ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ
πξνζέγγηζεο, β) ηελ ηνπηθφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη γ) ηελ
πεξηβαιινληηθή – αηζζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
Σειεπηαία κε αλαθνξά ζηελ εληαγκέλε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ αηζζεηηθή ησλ αξηζηνπξγεκαηηθψλ
θξαγκάησλ ησλ ΤΑΒ, ε Ααζηθή Τπεξεζία άξρηζε λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ ξφιν ηεο θαη λα θάλεη ηα
πξψηα βήκαηα θαηαζθεπήο έξγσλ εληαγκέλσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πδαηηθψλ
πξνβιεκάησλ (πιεκκχξεο θαη ιεηςπδξία) κε πξνζηαηεπηηθή, αηζζεηηθή, νηθνλνκηθνηερληθή,
ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζεψξεζε. Βλδεηθηηθά ηεο λέαο ρεηκαξξηθήο αληίιεςεο παξαηίζεληαη
ηα πινπνηεζέληα, ζηελ παξαπάλσ αξρή έξγα αληηκεηψπηζεο ησλ έληνλσλ πιεκκπξηθψλ ζπκβάλησλ
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θαηλνκέλσλ (Βηθ.9) θαη ησλ ζχγρξνλσλ έξγσλ δηεπζέηεζεο (Βηθ.9β,γ) ζην ρείκαξξν Ώεξνπφηακν
Ώγίνπ ξνπο (Παπιίδεο θ.α 2012). Σα έξγα δηεπζέηεζεο, αλ θαη δελ αθνινχζεζαλ απφιπηα ηε δνκή
ησλ πέηξηλσλ θαηαζθεπψλ, εληνχηνηο έδσζαλ ελδείμεηο, ζε πνην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα
θζάζεη ε ζχγρξνλε νξεηλή πδξνλνκηθή.
ηε ζπλέρεηα δίλνληαη θξάγκαηα ηεο παξαπάλσ θηινζνθίαο, φπσο θαη ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ απφ
ηελ Ααζηθή Τπεξεζία ρσκάηηλσλ αληηπιεκκπξηθψλ ηακηεπηήξσλ Παξηίξσλ θαη Ώκνπξγειψλ (Βηθ.
10α,β,γ, Παπιίδεο Θ. 2000), Ώξκαλσγείσλ θαη Αακαλίσλ Δξαθιείνπ Κξήηεο (Βηθ. 10δ,ε, Β.Β. ΏΠΘ
2003, Έξγν 20526, Βπηζη. Τπεχζ. Θ. Παπιίδεο), ησλ θξαγκάησλ εκπινπηηζκνχ Ώζχξσλ (Βηθ. 10δ,
Β.Β. ΏΠΘ 2004, Έξγν 20753, Βπηζη. Τπεχζ. Θ. Παπιίδεο) θαη Μαγείξνπ (ρ. 2α Β.Β. ΏΠΘ 2009,
Έξγν 80115, Βπηζη. Τπεχζ. Θ. Παπιίδεο), ησλ αληηπιεκκπξηθψλ – αξδεπηηθψλ ηακηεπηήξσλ Γέξκαο
(Βηθ. 10ε1,ε2, Β.Β. ΏΠΘ 2005, Έξγν 20526, Βπηζη. Τπεχζ. Θ. Παπιίδεο) Μαγαξηθαξίνπ Δξαθιείνπ
Κξήηεο (ρ. 2β Β.Β. ΏΠΘ 2009, Έξγν 80115, Βπηζη. Τπεχζ. Θ. Παπιίδεο) θαη ην πδξεπηηθφ θξάγκα
(Βηθ. 10 ε1, ε2) θαη ην αξρηθφ ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ κήθνπο 25Km Μφξλαο ηεο
Ααζηθήο Τπεξεζίαο, (Βιιεληθά Αάζε, Παπιίδεο 1996, 1997α, 1997β, 2000). Σν θξάγκα απηφ κε
αγσγφ πδξνιεςίαο, κε αζθνχκελν θνξηίν 40Atm, πδξνδνηεί ην 59% ηνπ λνκνχ (Βηθ. 10 ε3), απνηειεί
απηφ πξσηνπφξν παξάδεηγκα ελφο έξγνπ θηλνχκελνπ ζηελ παξαπάλσ αξρή ηεο αμηνπνίεζεο, κε
ηεξάζηηα σθειηκφηεηα. Σα παξαπάλσ έξγα ζρεδηάζζεθαλ ψζηε λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα
πιεκκπξηθά, ιεηςπδξίαο, ππνβάζκηζεο, πθαικχξπλζεο, ληηξνπνίεζεο ππφγεησλ πδξνθνξέσλ θαη
εδαθψλ, δίλνληαο δσή ζε άλπδξνπο ηφπνπο, βειηηψλνληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ππφγεηνπο
πδξνθνξείο, ελαξκνληδφκελα θαη βειηηψλνληαο ην αηζζεηηθφ, αλαςπρηθφ θαη βηννηθνινγηθφ
πεξηβάιινλ.

α

β

γ
Βηθφλα 9 α,β.γ. α) Απόςεηο ηελ πιεκκπξηθήο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ ρεηκάξξνπ Αεξνπόηακνπ θαη β,γ) απόςεηο έξγσλ ζύγρξνλεο
δηεπζέηεζεο κε έληνλν αηζζεηηθό ραξαθηήξα. Ζ ζύγθξηζε ηεο πεξηνρήο α (πξηλ) θαη β, γ (κεηά) θαηάζηαζεο, είλαη θαηαιπηηθή
Image 9 a,b,c. a) Views of flood risk in Aeropotamo‟s torrent b,c) views of modern types of water management with high
aesthetic type
The comparison of the region a) (before) and b, c (after) is catalytic.
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α

β

δ

γ

ε

ζη1
ζη2
δ
ε1
ε2
Βηθφλα 10 α,β,γ,δ,ε, ζη1, ζη2, δ, ε1 θαη ε2. Απόςεηο ησλ θξαγκάησλ Παξηίξσλ (Δηθ. α άλσ δεμηά, Δηθ. β), Ακνπξγειώλ (Δηθ. α
θάησ αξηζηεξά γ), Αξκαλσγείσλ (Δηθ. δ) Γακαλίσλ (Δηθ. ε), Γέξκαο (Δηθ. ζη 1 ζη2), Δκπινπηηζηηθό θξάγκα Αζύξσλ (Δηθ. δ) θαη
ην πδξεπηηθό θξάγκα θαη ε πδξεπηηθή ιίκλε Μόξλαο (Δηθ. ε1, ε2)
Image 10 a,b,c,d, st1,st2, z, h1, h2. Views of Partiron‟s dam (Pic. a, Pic. b), Amourgeles (Pic. a), c) Armanogeion (Pic. d),
Damanion (Pic. e), Germas(Pic. st1, st2), Athira‟s water enrichment dam (Pic. z) and Morna‟s irrigation dam and reservoir
(Pic. h1, h2)

ρήκα 1. Μαθέηα ηνπ θεληξηθνύ πδξεπηηθνύ αγσγνύ, πνπ πδξνδνηεί κε ην 59% ηνπ λνκνύ Πηεξίαο (Παπιίδεο Θ.)
Figure 1. Model of the central pipeline that supplies with water the 59% of the Pieria‟s municipality (Pavlidis Th.)

α

β1

β2
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ρήκα 2α,β. Καηόςεηο α) Σξηώλ (3) αληηπιεκκπξηθώλ-εκπινπηηζηηθώλ θξαγκάησλ ζην ρείκαξξν Μάγεηξν, κε θύξην ζθνπό ηελ
αλάθακςε ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα Σπκπαθίνπ Μεζζαξάο, β1, β2) ην κηθξό θξάγκα αληηπιεκκπξηθήο αξδεπηηθήο πδξνιεςίαο ζην ρείκαξξν Μαγαξηθαξίνπ κε ηνλ αγσγό κεηαθνξάο (β1, άλσ δεμηά), θαη ηε ζέζε ησλ δύν
αληζνεπίπεδσλ αληηπιεκκπξηθώλ ιηκλαίσλ ηακηεπηήξσλ (β2), κε έληνλν αηζζεηηθό απνηέιεζκα
Figure 2 a, b. Top view a) Three (3) anti-flooding and enrichment (flood prevention) dams in Mageiro‟s torrent, with main
purpose/ goal being the raising of the underground water level of Timpakio Messaras. b1, b2) a small irrigation - flood dam
located in Magarikari‟s torrent with central pipeline that transfers water (b1) and the spot of two multi-level flood prevention
reservoirs (b2) with high aesthetic outcome

Abstract
Forest Protection Service in Greece, used to be organized and functions similar to the Austrian Forest
Service‘s Standards, and the basic goal was the mountainous hydrology and water – flood
management of all Greek torrents. Hence, an independent and specialized faculty was founded
(Τ.Α.Β.) with main subject, the technical works that had to do with mountainous hydrology and road
construction in forests etc.
The Τ.Α.Β. realised, until their repeal in 1966, a vast majority of hydrodynamic works with great
technicality and elegance, without means and technology that nowadays we possess, in a very difficult
and unapproachable terrain. Nowadays, despite all these advantages (new and improved machinery,
materials and accessibility in difficult terrains etc) hydrodynamic works of such elegance and
specilisation will not take place due to lack of experience, passion, aesthetics and point of view of the
foresters that work in Τ.Α.Β.
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Πεξίιεςε
To ρηφλη απνηειεί ζεκαληηθφ πδξνινγηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δίαηηα ηεο
απνξξνήο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο. Βπίζεο έρεη θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία θαζψο ε πεξίνδνο
ρηνλνθάιπςεο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία
αλαιχνληαη νη ρξνλνζεηξέο ησλ ρηνλνπηψζεσλ απφ κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο
Π.Β. Σξηθάισλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2016. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ ν αξηζκφο
εκεξψλ ρηνληνχ θαη ην χςνο ρηνληνχ. Δ δηεξεχλεζε ηεο ρσξηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρηνλνπηψζεσλ έδεημε φηη ππάξρεη πνιχ ηζρπξή γξακκηθή ζπζρέηηζε, κεηαμχ ησλ
παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ηνπ πςνκέηξνπ. Βπηπξφζζεηα θαηαγξάθηεθε ηάζε κείσζεο, ηφζν ηνπ
χςνο ρηνληνχ φζν θαη ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ρηνληνχ ζην ζχλνιν ησλ ππφ εμέηαζε ζηαζκψλ, ρσξίο φκσο
ε ηάζε απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
Λέμεηο θιεηδηά: ύςνο ρηνλνπηώζεηο, εκέξεο ρηνλόπησζεο αλάιπζε ηάζεσλ.
Βηζαγσγή
Σα θαηαθξεκλίζκαηα απνηεινχλ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πέθηεη απφ ηα ζχλλεθα ζηε Γε ζε
πγξή (βξνρή) ή ζε ζηεξεή (ρηφλη, ραιάδη) κνξθή. Σν ρηφλη είλαη ζηεξεάο κνξθήο αηκνζθαηξηθφ
θαηαθξήκληζκα θαη δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα θαηλφκελν κεηά ηε βξνρή. Ώπνηειείηαη απφ
παγνθξπζηάιινπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ νξηζκέλα λέθε θαη θζάλνπλ ζην έδαθνο ρσξίο λα
ιηψζνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζηξψκα αέξα πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην ζχλλεθν θαη κέρξη ην
έδαθνο έρεη ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 0°C. Οη παγνθξχζηαιινη ηνπ ρηνληνχ δεκηνπξγνχληαη είηε κε
ηελ πήμε λεξνχ ζε ππέξηεμε, είηε κε ηελ ελαπφζεζε πδξαηκψλ ζε
κηθξνζθνπηθνχο
παγνθξπζηάιινπο.
Υηφλη ζρεκαηίδεηαη ζε φια ηα γεσγξαθηθά πιάηε ηνπ πιαλήηε. Βπεηδή φκσο ζηηο ζεξκέο πεξηνρέο
ηεο Γεο νη παγνθξχζηαιινη ιηψλνπλ θαηά ηελ πηψζε ηνπο, ρηφλη θηάλεη ζην έδαθνο κφλν ζηα κεγάια
πςφκεηξα ησλ νξεηλψλ φγθσλ. Δ ρηνλνθάιπςε ηνπ εδάθνπο απμάλεηαη γεληθά κε ην γεσγξαθηθφ
πιάηνο. ηηο πνιηθέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο ην ρηνλνζθεπέο έδαθνο δηαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
φινπ ηνπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ρηφλη ζε θάπνηα πεξηνρή δελ ιηψλεη ζην ζχλνιφ ηνπ, αθφκε
θαη ην θαινθαίξη ε πεξηνρή αλήθεη ζηε δψλε ησλ «αηψλησλ ρηνληψλ».
ηελ Βιιάδα, παξφιν πνπ νη ρηνλνπηψζεηο δελ εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα έληαζε φπσο ζηελ
Κεληξηθή θαη ΐφξεηα Βπξψπε, είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηα νξεηλά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο
κεηαμχ Ννεκβξίνπ θαη ΜαΎνπ (ηάζεο 1998, Houssos θ.α. 2007, Dafis θ.α. 2016). Έξεπλεο ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν ζεκεηψλνπλ φηη ε πεξίνδνο πνπ εκθαλίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ρηνλνπηψζεηο είλαη ε
ρεηκεξηλή (Αεθέκβξηνο – Φεβξνπάξηνο), ελψ ρηφλη εκθαλίδεηαη πην ζπάληα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Οιχκπνπ (>2300 m) φπνπ έρνπλ ζεκεησζεί ρηνλνπηψζεηο αθφκε θαη
ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ώπγνχζηνπ (Λεηβαζηλφο 1936).
Ώπφ πδξνινγηθή άπνςε ην ρηφλη έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ νξεηλφ ρψξν (Blöschl 1999). ε
αληίζεζε κε ηηο βξνρνπηψζεηο, νη ρηνλνπηψζεηο επηδξνχλ θαζπζηεξεκέλα ζηηο απνξξνέο ησλ
ξεπκάησλ επεηδή ε ζπζζψξεπζε ηνπ ρηνληνχ γίλεηαη ηνλ ρεηκψλα ελψ ε ηήμε ηνπο εαξηλνχο κήλεο. Με
ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ην ρηφλη ιηψλεη κε βξαδείο ξπζκνχο κε απνηέιεζκα λα απνθεχγνληαη νη
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έληνλεο απνξξνέο θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ λα δηεηζδχνπλ ζην έδαθνο, ζπκβάιινληαο ζηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα (Singh θ.α. 1997, Meeks θ.α. 2017). Πέξα απφ ηηο
ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ λεξνχ απφ ηελ ηήμε ηνπ ρηνληνχ ζην πδαηηθφ δπλακηθφ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
πιεκκπξηθά θαηλφκελα φηαλ ζπλδπαζηεί κε έληνλεο θαηαηγίδεο (Freudiger θ.α. 2014). Βπίζεο, ε
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ αλακέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηηο
Αηαθπβεξλεηηθή Βπηηξνπή γηα ηελ Ώιιαγή ηνπ θιίκαηνο (IPCC 2013), ζα νδεγήζεη ζε επηηάρπλζε ηνπ
ιησζίκαηνο ηνπ ρηνληνχ θαη πεξηνξηζκφ ηεο πεξηφδνπ ρηνλνθάιπςεο κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη κείσζε ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ρηνλνδξνκηθψλ
θέληξσλ (Scott θ.α. 2008, Steiger θαη Abegg 2018).
ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη ρξνλνζεηξέο ρηνλφπησζεο ησλ νξεηλψλ κεηεσξνινγηθψλ
ζηαζκψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο (Π.Β.) Σξηθάισλ. Οη παξάκεηξνη πνπ κειεηψληαη είλαη ν
αξηζκφο εκεξψλ ρηνλφπησζεο θαζψο θαη ην χςνο ησλ ρηνλνπηψζεσλ. Αηεξεπλάηαη ε κεηαβιεηφηεηα
ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ρηνληνχ θαη ηνπ χςνπο ρηνληνχ κε ην πςφκεηξν θαζψο επίζεο εμεηάδεηαη ε
χπαξμε ηάζεσλ ζηηο ρξνλνζεηξέο θαη θαηά πφζν απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δ κειέηε έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ αλαθέξεηαη ζε κία πεξηνρή πνπ δέρεηαη ζεκαληηθέο ρηνλνπηψζεηο θαη έρεη
θαη ηδηαίηεξε πδξνινγηθή ζεκαζία ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πνηακψλ θαη ρεηκάξξσλ πνπ ηελ
πεξηβάιινπλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα (Π.Β.) Σξηθάισλ θαη
αλήθεη γεσγξαθηθά, αιιά θαη δηνηθεηηθά, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Δ Π.Β. Σξηθάισλ είλαη ε
πεξηζζφηεξν νξεηλή θαη πιένλ αξαηνθαηνηθεκέλε ηεο Θεζζαιίαο θαη πεξηβάιιεηαη ζηηο ηξεηο πιεπξέο
ηεο απφ βνπλά. ηα αλαηνιηθά πςψλεηαη ν Σίηαλνο (693 m) θαη ηα βνπλά ηνπ Γάξθνπ, πνπ ηε
δηαρσξίδνπλ απφ ηελ Π.Β. Λάξηζαο. ΐφξεηα βξίζθνληαη ηα Ώληηράζηα, κε ςειφηεξεο θνξπθέο ηελ
Ομπά (1416 m) θαη ηα Μεηεξίδηα (1381 m). ΐφξεηα, ζηα ζχλνξα κε ηελ Π.Β. Γξεβελψλ, βξίζθνληαη ηα
Υάζηα (ςειφηεξεο θνξπθέο Κξάηζνβν 1554 m θαη Οξζνβνχλη 1106 m) θαη δπηηθά ππάξρεη ν νξεηλφο
φγθνο ηεο Νφηηαο Πίλδνπ, πνπ θαηαιακβάλεη αξθεηά κεγάιν ηκήκα ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
πγθεθξηκέλα, ζηα ζχλνξα κε ηελ Π.Β. Εσαλλίλσλ πςψλνληαη νη θνξπθέο Άζπξα Ληζάξηα (1823 m)
θαη Καηάξα (1705 m).
Δ πεξηνρή έξεπλαο παξνπζηάδεη απμεκέλν πδξνινγηθφ ελδηαθέξνλ, επεηδή αλήθεη ζηνλ νξεηλφ
ρψξν δχν πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ (Πελεηφο, Ώρειψνο) πνπ ηξνθνδνηνχλ πδαηηθά ηελ Κεληξηθή
Βιιάδα. Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ πδξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, δηαζέηεη έλα
ζρεηηθά ππθλφ δίθηπν κέηξεζεο κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ. Βπηπιένλ είλαη απφ ηηο ιίγεο πεξηνρέο
ηνπ Βιιαδηθνχ ρψξνπ πνπ δηαζέηνπλ ρξνλνζεηξέο ρηνλνπηψζεσλ απφ ζηαζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε
κεγάιν πςφκεηξν. Οη ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο (Τ.Π.ΒΝ) εθηφο απφ ηνλ ζηαζκφο ηεο Καιακπάθαο πνπ επνπηεχεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Τπ.Ώ.Ώ.Σ). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζηαζκψλ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο
Table 1. Characteristics of the meteorological stations in the study area
πληεηαγκέλεο
Μεηεσξνινγηθόο
Τςόκεηξν
Πεξίνδνο
Ώ/Ώ
ηαζκόο
ηαζκνύ (m)
Παξαηεξήζεσλ
Υ
Τ
Ώγηφθπιιν

21,56

39,86

584

2002-2016

2

Βιάηε

21,53

39,51

908

2002-2016

3

Καιακπάθα

21,62

39,69

222

2002-2016

4

Καηάθπην

21,24

39,63

1018

2002-2016

5

Μαιαθάζη

21,28

39,77

850

2002-2016

6

Μεγάιε Κεξαζηά

21,49

39,75

500

2002-2016

7

Πεξηνχιη

21,46

39,53

1140

2002-2016

8

Υξπζνκειηά

21,50

39,60

940

2002-2016

1
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Βπηπξφζζεηα, ε πεξηνρή αλήθεη ζην παλεπξσπατθφ δίθηπν πξνζηαζίαο ηεο θχζεο Natura 2000 θαη
ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηνλ Σφπν Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο
νδεγίαο 92/43/ΒΟΚ κε θσδηθφ GR1440002, «Κεξθέηην ξνο (Κφδηαθαο)». Οη θχξηνη ηχπνη νηθνηφπνπ
πνπ απαληψληαη είλαη Βιιεληθά δάζε νμπάο κε Abies borisii-regis (9270), Αάζε επζχθινηαο δξπφο απνδίζθνπ δξπφο (91M0), Φεπδνκαθθί (5350) θαη Ώζβεζηνχρνη αιπηθνί θαη ππναιπηθνί ιεηκψλεο
(6170) (Tsitsoni θ.α. 2002).
πγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ νη εκεξήζηεο ηηκέο ηνπ χςνπο ρηνλφπησζεο απφ ηνπο νρηψ
(8) ζηαζκνχο γηα ηελ πεξίνδν 2002-2016. Οη ηηκέο πξνέθπςαλ απφ κεηξήζεηο χςνπο ρηνληνχ (cm) ζε
ρηνλνηξάπεδα, απφ παξαηεξεηή, πνπ αληηζηνηρεί ζε mm ηζνδχλακν βξνρήο. Σα δεδνκέλα ήηαλ πιήξε
θαη δελ ππήξραλ θελέο ηηκέο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο απηψλ κε ηε κέζνδν
ηεο δηπιήο αζξνηζηηθήο θακπχιεο (Chow 1964) θαη βξέζεθε φηη νη ρξνλνζεηξέο ησλ ρηνλνπηψζεσλ
φισλ ησλ ζηαζκψλ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο νκνηνγέλεηαο. Δ νκνηνγέλεηα ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε ησλ ηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ (Maheras θαη Kolyva-Mahera 1990).

ρήκα 1. Ζ ζέζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο.
Figure 1. Location of the meteorological stations in the study area.

ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ησλ
γξακκψλ ηάζεσλ νη νπνίεο απνηππψλνπλ ηελ εμέιημε ηνπ εηήζηνπ χςνπο ρηνληνχ θαη ηνπ εηήζηνπ
αξηζκνχ εκεξψλ ρηνληνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ παξαηεξήζεσλ. Βπίζεο εμεηάζηεθε ε
ζεκαληηθφηεηα ησλ ηάζεσλ απηψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Kendall-tau test γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
95%. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ρσξηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ παξαπάλσ θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ,
εμεηάζηεθε ε ζηαηηζηηθή ζρέζε ηνπο κε ην πςφκεηξν κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο.
Ώπνηειέζκαηα
Με βάζε ηα δεδνκέλα ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ,
κειεηήζεθε ε θαηαλνκή ηνπ χςνπο ρηνληνχ (cm) θαη ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ρηνλφπησζεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ρήκα 2).
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ρήκα 2. Καηαλνκή ύςνπο (cm) θαη εκεξώλ ρηνλόπησζεο ζην έηνο
Figure 2. Distribution of snowfall (cm) and days of snow during the year

Δ πεξίνδνο πνπ εκθαλίδνληαη νη ρηνλνπηψζεηο ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζηαζκψλ εθηείλεηαη απφ ηνλ
Ννέκβξην έσο θαη ηνλ Ώπξίιην, κε κέγηζην ηνλ κήλα Φεβξνπάξην. ηνπο ζηαζκνχο Πεξηνπιίνπ θαη
Καηάθπην πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηα 1000m ζεκεηψλνληαη ρηνλνπηψζεηο θαη ηνλ Οθηψβξην. Οη
ζεκαληηθφηεξεο ρηνλνπηψζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ Πεξηνπιίνπ, φπνπ θαηά
κέζν φξν ην χςνο ρηνληνχ θαηαγξάθνληαη 256 cm θαη νη εκέξεο ρηνλφπησζεο 21,6. ηε ζπλέρεηα
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αθνινπζνχλ νη ζηαζκνί Μαιαθάζη κε 219 cm χςνο ρηνληνχ θαη 14,2 εκέξεο ρηνλφπησζεο θαη
Καηάθπηνπ κε 179 cm χςνο ρηνληνχ θαη 9,4 εκέξεο ρηνλφπησζεο. Σέινο, ηα κηθξφηεξα χςε ρηνληνχ
θαη εκέξεο ρηνλφπησζεο αληίζηνηρα εκθαλίδνληαη ζηνλ ζηαζκφ Καιακπάθαο, πνπ είλαη αλακελφκελν
θαζψο βξίζθεηαη ζην κηθξφηεξν πςφκεηξν.
ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε πνπ εθθξάδεη ηελ κεηαβνιή ηνπ εηήζηνπ χςνπο ρηνληνχ θαη
ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ρηνληνχ ηνπ έηνπο κε ην πςφκεηξν. Ώπφ ηελ παξαπάλσ εξγαζία πξνέθπςαλ νη
ζρέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα (ρήκα 3,4).

ρήκα 3. ρέζε κεηαμύ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ύςνπο ρηνληνύ θαη ηνπ πςνκέηξνπ
Figure 3. Relationship between mean annual snowfall - altitude

Ώπφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα (ρήκα 3), παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 πνπ
πξνέθπςε, είλαη πάξα πνιχ ηζρπξφο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πνζνζηφ 86,2% ηεο
κεηαβνιήο ηνπ χςνπο ρηνληνχ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ ππεξζαιάζζηνπ
πςνκέηξνπ. Βπίζεο, εκθαλίδεηαη αχμεζε ηνπ εηήζηνπ χςνπο ρηνλφπησζεο θαηά 22,7 cm κε αχμεζε
ηνπ πςνκέηξνπ θαηά 100 m.

ρήκα 4. ρέζε κεηαμύ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ αξηζκνύ εκεξώλ ρηνλόπησζεο θαη ηνπ πςνκέηξνπ.
Figure 4. Relationship between mean annual days of snow - altitude.

ε φηη αθνξά ην δηάγξακκα ζην ρήκα 4, παξαηεξείηαη επίζεο φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ
R2 πνπ πξνέθπςε είλαη πνιχ ηζρπξφο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πνζνζηφ 77,2% ηεο
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κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ρηνληνχ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ
πςνκέηξνπ. Βπίζεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ εηήζηνπ χςνπο θαηά 1,65 εκέξεο ρηνληνχ κε αχμεζε
ηνπ πςνκέηξνπ θαηά 100 m.
Ώπφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ βξέζεθε φηη ζε φινπο ηνπο
κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο νη ρξνλνζεηξέο χςνπο ρηνλφπησζεο θαη εκεξψλ ρηνληνχ εκθαλίδνπλ
ηάζεηο κείσζεο (πεξίνδνο 2002 - 2016).
ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 δίλνληαη νη εμηζψζεηο ησλ ηάζεσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ εθθξάδνπλ ηε
κεηαβνιή ηνπ εηήζηνπ χςνπο ρηνλφπησζεο θαη εκεξψλ ρηνληνχ ζηνλ ρξφλν θαζψο θαη ηε κεηαβνιή
αλά δεθαεηία γηα ηνπο ζηαζκνχο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. Με γθξη ζθηαγξάθεζε θαίλεηαη πνηεο ηάζεηο
βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, γηα επίπεδν ζεκαληηθφ 95%, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Kendall-tau
ηεζη.

Ώ/Ώ

Ώ/Ώ

Πίλαθαο 2. Αλάιπζε ηάζεσλ ρξνλνζεηξώλ ύςνπο ρηνλόπησζεο
Table 2. Trend analysis of snowfall time series
Μεηαβνιή Βηήζηνπ Όςνπο
Μεηεσξνινγηθόο
Υηνλνπηώζεσλ
Βμίζσζε Σάζεο
ηαζκόο
(cm/ 10εηία)
%/10εηία

1

Ώγηφθπιιν

y = -3,4x + 94

-34,3

-51,5

2

Βιάηε

y = -4,9x + 191

-49,9

-29,3

3

Καηάθπην

y = -4,0x + 211

-40,3

-22,5

4

Μαιαθάζη

y = -8,0x + 281

-80,2

-33,4

5

Μεγάιε Κεξαζηά

y = - 1,9x + 84

-19,8

-29,0

6

Πεξηνχιη

y = -12,6x + 372

-126

-31,5

7

Υξπζνκειηά

y = -8,1x + 216

-80,9

-46,4

Πίλαθαο 3. Αλάιπζε ηάζεσλ ρξνλνζεηξώλ εκεξώλ ρηνλόπησζεο
Table 3. Trend analysis of days of snow time series
Μεηαβνιή Βηήζηνπ Δκεξώλ
Υηνλόπησζεο
Μεηεσξνινγηθόο
Βμίζσζε Σάζεο
ηαζκόο
(εκ/ 10εηία)
%/10εηία

1

Ώγηφθπιιν

y = -0,4x + 10,1

-4

-58,8

2

Βιάηε

y = -0,28x + 12,5

-2,8

-24,8

3

Καηάθπην

y = 0,27x + 7,3

2,7

28,4

4

Μαιαθάζη

y = -0,03x + 14,5

-0,3

-2,0

5

Μεγάιε Κεξαζηά

y = -0,24x + 7,9

-2,5

-42,5

6

Πεξηνχιη

y = -0,71x + 27,3

-7,1

-32,9

7

Υξπζνκειηά

y = -0,47x + 16,6

-4,7

-32,6

Βπηπξφζζεηα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ πξνέθπςε φηη νη ηάζεηο κείσζεο ζηηο
ρξνλνζεηξέο ησλ εηήζησλ ρηνλνπηψζεσλ θαη εκεξψλ ρηνληνχ δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππφ εμέηαζε κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ. Ώπηφ πηζαλψο εμεγείηαη
ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο πεξηφδνπ παξαηεξήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα αλάιπζε. Βμαίξεζε
απνηειεί ν ζηαζκφο ηνπ Πεξηνπιίνπ πνπ είλαη ν κνλαδηθφο πνπ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
κείσζε ηνπ εηήζηνπ χςνπο ρηνλφπησζεο.

146

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
To ρηφλη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη κπνξεί λα έρεη είηε
ζεηηθέο (επαλαθφξηηζε ππφγεησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ) είηε αξλεηηθέο επηδξάζεηο (πιεκκχξεο,
ρηνλνιηζζήζεηο) ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Καζίζηαηαη ινηπφλ αλαγθαία ε γλψζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρηνλνπηψζεσλ θαζψο θαη ε ρσξνρξνληθή ηνπο κεηαβνιή γηα ηνλ θαηάιιειν
ζρεδηαζκφ έξγσλ θαη πδξνινγηθφ ρεηξηζκφ ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ απνξξνήο.
Δ πεξηνρή κειέηεο είλαη νξεηλή θαη θαηά ζπλέπεηα κεγάινο κέξνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ πνπ
δέρεηαη θαηά ηνπο ςπρξνχο κήλεο ηνπ έηνπο, έρνπλ ηελ κνξθή ρηνληνχ. Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξνέθπςε φηη ε πεξηνρή δέρεηαη
ζεκαληηθέο ρηνλνπηψζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν Ννέκβξην – Ώπξίιην. ε φηη αθoξά ηηο ηάζεηο
ησλ ρξνλνζεηξψλ, ηφζν ηνπ χςνπο ρηνληνχ φζν θαη ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ ρηνληνχ βξέζεθε φηη είλαη
πησηηθέο, αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σέινο βξέζεθε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ
πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ κε ην ππεξζαιιάζην πςφκεηξν.
Πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα ζπλαθψλ εξεπλψλ θαη ζε άιιεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Βιιεληθήο
επηθξάηεηαο θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ πεξηζζφηεξνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο θαζψο ε
γλψζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρηνλνπηψζεσλ απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ.
Abstract
Snow is a key hydrological parameter that significantly affects catchment's runoff regime.
Additionally, has major economical importance as affect snow cover period which is crucial for ski
resorts operation. In this study, snowfall time series of meteorological station within the mountainous
areas of Trikala regional unit were analyzed for the period 2002-2016. The snow characteristics that
examined were snowfall height and days of snowfall. The investigation of spatial variability of
snowfall characteristics showed that there is a very strong linear correlation, between those parameters
and altitude. In addition, a decreasing trend was recorded for both snowfall height and days of snow in
almost all the examined meteorological stations, however this trend was not statistically significant.
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Πεξίιεςε
Σν θαζηαλνδάζνο ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Πάηθν επηηειεί βαζηθέο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηελ εθαξκνγή ηεο δαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ. Δ δνκή ηνπ φπσο
δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αλά ηνπο αηψλεο, ε θπηνθνηλσλία κε ηηο
Καζηαληέο πξνζαξκνζκέλε ζην γεσινγηθφ ππφβαζξν, ε θαηά ζέζεηο κεγάιε ειηθία ησλ δέλδξσλ, ε
παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα (δηαρείξηζε) κε ηελ απμαλφκελε παξαγσγή θαξπνχ (θάζηαλνπ), ε
ελδεκηθφηεηα ησλ εηδψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζπλζέηνπλ έλα
δαζηθφ νηθνζχζηεκα πνπ έρεη πςειή παξαγσγηθή, νηθνινγηθή, πξνζηαηεπηηθή θαη αηζζεηηθή αμία.
ην θαζηαλνδάζνο απηφ ε παξαγσγή θαξπψλ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ θαη θπξίαξρν ξφιν.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαρείξηζε Καζηαλαξηώλ-Καζηαλσηώλ, θπξίαξρνο ξόινο ιεηηνπξγίαο, αιιειεμάξηεζε
Γαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ.
Βηζαγσγή
ηελ παξνχζα εξγαζία καο θαηαγξάθνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ θπξηνηέξσλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ζην ρψξν θαη πξνζδηνξίδνπκε ηελ δνκή θαη ηε δηάξζξσζε ησλ θαζηαλνηεκαρίσλ ηνπ Πάηθνπ φπσο
έρνπλ εμειηρζεί θαη δηακνξθσζεί ηφζν ζε εθαηνληάδεο ρξφληα, φζν θχξηα ηα ηειεπηαία 20 -30 ρξφληα
πνπ ππάξρεη εληαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπο. Δ ηζηνξία ηνπ θαζηαλνδάζνπο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ κηθξντδηνθηεζηψλ. ην
ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη Gomes-Laranjo θ.α. (2008) πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη ε θαζηαληά
έρεη απφ θαηξφ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε πνιιέο πεξηνρέο φπνπ είλαη, ή
ήηαλ ην θχξην αγξνηηθφ πξντφλ. Δ Heiniger (1994) επηζεκαίλεη φηη ε ηζηνξία ηεο θαζηαληάο δείρλεη
πφζν, νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ εμάπισζε ελφο δέλδξνπ.
Με βάζε ηα ρσξηθά θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εληνπίζακε ηα παξαγσγηθά, ηα
πξνζηαηεπηηθά θαη ηα αηζζεηηθά δάζε. Δ κεγάιε δηαζπνξά θαη θαηνρή ησλ ηδησηηθψλ θαζηαλνδαζψλ,
θαλεξψλεη αθελφο κελ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαζηαληάο, αιιά θαη ηελ δπζθνιία
εθαξκνγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θαζηαλαξηψλ θαη ηελ πνιππινθφηεηα
φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δαζνθνκηθψλ κέηξσλ.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Ώπφ ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε ςεθηαθή κνξθή (κε ηε κέζνδν Heads
up Digitizing) δηαρσξίζακε αδξνκεξψο ηηο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο, κε ηε γεληθή κέζνδν ησλ Wang θ.α.
(2006) θαη ηε κέζνδν ησλ Baskent θ.α. (2008). Αηαρσξίζακε ιεηηνπξγηθά θαη φρη ζην ράξηε ηα
θαζηαλνηεκάρηα κε βάζε ηελ κνξθή εθκεηάιιεπζεο ζε θαζηαλσηά πνπ δηαρεηξίδνληαη πξεκλνθπψο
γηα παξαγσγή μχινπ, ζε θαζηαλαξηά κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαξπνχ, θαη ζε απηά πνπ γηα ιφγνπο
ηδηνθηεζηαθήο ακθηζβήηεζεο δελ δηελεξγείηαη θακία δαζνθνκηθή επέκβαζε. ηε ζπλέρεηα
πξνβήθακε ζηε ιήςε ελελήληα ελφο (91) δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ, ζηηο νπνίεο θαηαγξάςακε
φια ηα ζηνηρεία ηνπο (βιάζηεζε, μεξνηάπεηαο, μπιαπφζεκα θιπ.), ηφζν ζηα θαζηαλαξηά, φζν θαη ζηα
θαζηαλσηά.
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Ώπνηειέζκαηα
Υσξηθά θξηηήξηα δαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ
Ο δηαρσξηζκφο ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ θαζηαλνηεκαρίσλ παξνπζηάδεη κεγάιεο δπζθνιίεο
γηαηί είλαη θαζαξά απνηέιεζκα αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ θαη γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (έληνλν
θαη ξαγδαία ελαιιαζζφκελν αλάγιπθν, θαηαθεξκαηηζκφο θαη κεγάιε δηαζπνξά ησλ Μνλαδηαίσλ
Εδηνθηεζηψλ / Υξήζεσλ / Βθκεηαιιεχζεσλ Γεο / Μ.Ε.Υ.Β.Γ.), ε δηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ
θαζηαλνδάζνπο είλαη πξνβιεκαηηθή. Δ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δάζνπο ηεο θαζηαληάο ζηελ πεξηνρή
ηνπ Πάηθνπ αλέξρεηαη ζε 11.781 ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην 86% έρνπλ ζήκεξα ηελ
κνξθή θαζηαλαξηψλ, φπνπ ν θχξηνο παξαγσγηθφο ηνπο ξφινο είλαη ε παξαγσγή θάζηαλνπ.
Καζνξίζακε ηξείο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ δαζψλ κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπο ζην ρψξν:
Πξνζηαηεπηηθά δάζε
Με βάζε φηη ην αξηζκεηηθφ φξην θιίζεο 40% ( 21,80) απνηειεί ην βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ δαζψλ, νκαδνπνηήζακε ηηο θιίζεηο ζε δχν
θαηεγνξίεο >40% θαη < 40%. Ώπφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ ράξηε θιίζεσλ θαη ηνπ ράξηε δαζνζθεπνχο
έθηαζεο, πξνθχπηεη ε πεξηνρή ηνπ δάζνπο φπνπ ε πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία >40%
είλαη
πξσηεχνπζα. Δ έθηαζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο δψλεο ηνπ θαζηαλνδάζνπο αλέξρεηαη ζε 2.756 ζηξέκκαηα
θαη θαιχπηεη ην 23,40% ηνπ ζπλνιηθνχ δάζνπο.
ηελ παξαπάλσ δψλε δάζνπο νη δψλεο επηξξνήο αθνξνχλ ην νδηθφ δίθηπν ζε γξακκηθφ επίπεδν
θαη ζε απφζηαζε 50 κέηξσλ. Δ ραξηνγξάθεζε ησλ δαζψλ κε πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα
παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Πίλαθαο 1. Έθηαζε ησλ δαζώλ κε πξνζηαηεπηηθή ζεκαζία
Table 1. Area of forests of protective importance
Λεηηνπξγία
Έθηαζε ( ζηξέκκαηα)
% ηνπ ζπλνιηθνχ θαζηαλνδάζνπο
Γεληθφηεξα πξνζηαηεπηηθφο ξφινο
2756
23,40
Πξνζηαηεπηηθά δάζε νδηθνχ δηθηχνπ
150
1,27

Σν θεληξηθφ δήηεκα πνπ νη δαζηθέο πεξηνρέο κε πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία έρνπλ επηθνξηηζηεί λα
αληηκεησπίζνπλ είλαη ε εδαθηθή απψιεηα. Δ ζπληήξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ καλδχα ηνπ εδάθνπο
πνπ παξέρεη ε δαζηθή βιάζηεζε, ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εδαθηθήο
απψιεηαο. Ώπφ ηηο κέρξη ζήκεξα έξεπλεο ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα θπζηθφ δάζνο ε θεπεπηή δνκή θαηά
νκάδεο εμαζθαιίδεη απμεκέλε ζηαζεξφηεηα ζε έλα νξεηλφ πξνζηαηεπηηθφ δάζνο (Νηάθεο 1990).
ηηο ζπλζήθεο φκσο ηνπ θαζηαλνδάζνπο ηνπ Πάηθνπ κε ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε θαιιηέξγεηα κε
ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαξπψλ πνπ θηάλεη ζήκεξα ζην 86% ηνπ θαζηαλνδάζνπο, θαη ζηα θαζηαλσηά
ιφγσ ηεο πξεκλνθπνχο δηαρείξηζεο νη δαζνθνκηθέο αξρέο κεηαηξνπήο ησλ θαζηαλαξηψλ θαη
θαζηαλσηψλ ζε ππνθεπεπηή θαη θεπεπηή δνκή δελ έρνπλ εθαξκνγή. Οη Dissmeyer θαη Foster (1981)
ζε εξγαζία ηνπο ππνινγίδνπλ ην πνζνζηφ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο, ηελ θάιπςε ηεο θφκεο, ηε
ζηαζεξφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ πεξηερφκελε νξγαληθή νπζία, ηελ εδαθηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ξηδηθά
ηξηρίδηα, - ηελ ηξαρχηεηα ηεο πιαγηάο, ηελ χπαξμε αλαβαζκίδσλ θαη ηα αληηδηαβξσηηθά έξγα σο ηηο
θπξηφηεξεο παξακέηξνπο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε βιάζηεζε θαη επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ ηεο εδαθηθήο
απψιεηαο.
ηελ εδαθηθή απψιεηα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηηο απφηνκεο θιίζεηο, ν ηξφπνο θαιιηέξγεηαο ησλ
θαζηαλαξηψλ, φπνπ γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ ζπιινγή ησλ θάζηαλσλ νη θαζηαλνπαξαγσγνί
ζπγθεληξψλνπλ ηελ ρεηκεξηλή επνρή φιε ηελ θπιιάδα, θαηαζηξέθνπλ ηνλ ππφξνθν θαη ηελ ζακλψδε
βιάζηεζε ηελ νπνία ζηελ ζπλέρεηα ηελ θαίλε, ζπκβάιινληαο έηζη πνιιαπιψο θαη νη ίδηνη ζηελ
δηάβξσζε θαη ηελ εδαθηθή απψιεηα . Παξάιιεια κε ηελ θαχζε θαηαζηξέθνπλ θαη φινπο ηνπο
δσληαλνχο νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απνζάζξσζε ηεο
νξγαληθήο χιεο.
Σελ αλσηέξσ δηαπίζησζε εληζρχνπλ θαη άιινη ζπγγξαθείο (Μνπιφπνπινο 1963, Raus 1980,
Bergmeier 1990) αλαθέξνληαο φηη ηα ζπεξκνθπή θαζηαλαξηά ζηελ πεξηνρή ηνπ θάησ Οιχκπνπ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή θαζηάλσλ απνηεινχληαη απφ δέληξα πνπ θχνληαη ζε ζρεηηθά αξαηφ
θπηεπηηθφ ζχλδεζκν θαη δέρνληαη ζπρλέο επεκβάζεηο απνκάθξπλζεο ηνπ ππνξφθνπ γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ε ζπιινγή ησλ θαξπψλ.
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Ώθφκε νη θάηνηθνη γηα ηελ πξφζβαζε ζε κηθξντδηνθηεζίεο, πξνβαίλνπλ απζαίξεηα ζε δηάλνημε
ηξαθηεξφδξνκσλ κε κεγάιεο θιίζεηο πνπ ζπρλά κεηαηξέπνληαη ιφγσ ηεο δηάβξσζεο ζε κηθξέο
ραξάδξεο. Σν ζπλνιηθφ κήθνο απηψλ ησλ ηξαθηεξφδξνκσλ θηάλεη ηα 15+000 ρηιηφκεηξα.
Ώπφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, πνπ πήξακε εμάγνπκε ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
 Καζηαλσηά: θαηά κέζν φξν ε παξεδαθηαία βιάζηεζε θαιχπηεη πνζνζηφ 29 % θαη ε ζπγθφκσζε
αλέξρεηαη ζε 1
 Καζηαλαξηά: θαηά κέζν φξν ε παξεδαθηαία βιάζηεζε θαιχπηεη πνζνζηφ 36 %, ε ζπγθφκσζε
αλέξρεηαη ζε 0,89 θαη ην χςνο έλαξμεο ηεο θφκεο θπκαίλεηαη απφ ηα 2,20 κέηξα, έσο ηα 2,90
κέηξα.
Ο μεξνηάπεηαο αθνινπζεί ηελ παξαθάησ θαηαλνκή.

κατανομι ξθροτάπθτα
19%

μζτριοσ
πλοφςιοσ

49%
32%

ανφπαρκτοσλίγοσ

ρήκα 1. Καηαλνκή ηνπ μεξνηάπεηα
Figure 1. Distribution of dry carpet

Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζρεδφλ πιήξεο έιιεηςε μεξνηάπεηα θαη θαηά ζπλέπεηα
ρνχκνπ ζηα δηαρεηξηδφκελα απηά θαζηαλαξηά πνπ δηαρεηξίδνληαη εληαηηθά γηα παξαγσγή θαζηάλσλ, κε
φηη αξλεηηθφ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο. Βπί πιένλ γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο
ηεο ζπιινγήο αθαηξείηαη νπνηαδήπνηε ζακλψδε ή δελδξψδε βιάζηεζε ζηνλ ππφξνθν.
χκθσλα κε ηνπο (Dissmeyer θαη Foster 1981) ε θάιπςε ηεο θφκεο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε
κε ην πνζνζηφ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θάησ απφ απηή. ε πιήξσο θαιπκκέλε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο
απφ παξεδαθηαία βιάζηεζε ην κέζν χςνο έλαξμεο ηεο θφκεο δελ επεξεάδεη . ηαλ έλα κέξνο ηνπ
εδάθνπο παξακέλεη ρσξίο βιάζηεζε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ δέλδξσλ ηφηε απμάλνληαη νη ξπζκνί
ηεο εδαθηθήο απψιεηαο. Ώπηφ γίλεηαη γηαηί ε βξνρή πνπ δηαπεξλά απφ ηελ άθξε ηεο θφκεο ησλ
δέληξσλ έρεη κεγαιχηεξε δηάκεηξν ζηαγφλσλ, απνθηά κεγαιχηεξε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ζπλεπψο
πην έληνλε δηαβξσηηθή επίδξαζε (Hamilton 1992, Coutinho θαη Antunes 2006). Χζηφζν, ην κέγεζνο
ησλ ζηαγφλσλ ηεο δηαπεξλψζαο βξνρήο εμαξηάηαη απφ ην δαζνπνληθφ είδνο. Οη Coutinho θαη
Antunes (2006), ζπζρέηηζαλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο δηαπεξλψζαο βξνρήο θαη ηνπ κέζνπ χςνπο
έλαξμεο ηεο θφκεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 1.

ρήκα 2. Δλεξγεηαθή ζηαζεξά γηα ηελ θόκε ησλ δέληξσλ ζε ζρέζε κε ην κέζν ύςνο
πηώζεο πδάηηλσλ ζηαγόλσλ(Πεγή: Coutinho θαη Antunes 2006)
Figure 2. Energy stable for tree crown relative to mean droplet height (Source: Coutinho θαη Antunes 2006)

Με βάζε ην ζρήκα ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο βξνρήο
θαηά κέζν φξν ηζνζηαζκίδεηαη απφ ην κέζν χςνο έλαξμεο ηεο θφκεο πνπ αληηζηνηρεί έσο ηα 3 κέηξα.
Μεγαιχηεξν χςνο έλαξμεο ηεο θφκεο έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε δηαβξσηηθή επίδξαζε. ηελ
πεξίπησζε καο ην πξφβιεκα ελ κέξεη αληηζηαζκίδεηαη απφ ηνλ πςειφ βαζκφ ζπγθφκσζεο (κέζνο
φξνο 0,89) ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέζν χςνο έλαξμεο ηεο θφκεο πνπ είλαη ζηα 2,55 κέηξα, άξα είλαη
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εληφο ησλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη ζην αλσηέξσ ζρήκα, θαη απφ απηή ηελ νπηηθή γσληά εμαζθαιίδεηαη ν
πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηνπ δάζνπο.
Βπηζεκαίλνπκε φηη νη πεξηνρέο ηνπ Πάηθνπ ζηηο νπνίεο ππάγνληαη θαη ηα θαζηαλνδάζε καο
βξίζθνληαη ππφ λνκηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο (NATURA 2000 κε θσδηθφ GR 1140003 ).
Αηζζεηηθά δάζε
ηελ αηζζεηηθή ιεηηνπξγία ε θιίζε ηνπ εδάθνπο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Οη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ
δπλεηηθά κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο δαζηθήο αλαςπρήο, πξέπεη λα έρνπλ
ήπηεο θιίζεηο. ηελ πεξηνρή καο δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα εγθαηάζηαζε ρηνλνδξνκηθνχ
θέληξνπ, ή νξεηλήο νξεηβαζίαο άξα δηαρσξίζακε ηηο δαζηθέο εθηάζεηο γηα αλαςπρή έρνληαο ζαλ βάζε
ην αξηζκεηηθφ φξην ηεο θιίζεο ηνπ 20% ή 11,30 . Σν φξην ηεο θιίζεο ,ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε
αηζζεηηθή αμία, απνηέιεζαλ ηελ βάζε ηεο ραξηνγξάθεζεο ηεο αηζζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δάζνπο.
ηελ πεξηνρή έξεπλαο έρνπλ επηβηψζεη κεγαινπξεπή ππεξαησλφβηα θαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ
δέλδξα θαζηαληάο ζε δηάθνξεο ζέζεηο, αιινχ ιφγσ απφηνκσλ θιίζεσλ θαη εγθαηάιεηςεο ηεο
θαιιηέξγεηαο, θαη αιινχ γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο, φπσο θνληά ζε εθθιεζίεο (ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ε Ααζηθή Θέζε Πξνθήηεο Διίαο Καζηαλεξήο, φπνπ ε δαζηθή ππεξεζία ηνλ δηακφξθσζε
ζαλ επηζθέςηκν κε δεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ ρψξνπ δαζηθήο αλαςπρήο). Οη ρψξνη απηνί πξνζειθχνπλ
κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ. Δ γεληθή φκσο ηάζε είλαη θαη ζηηο απφηνκεο θιηηχεο λα απνκαθξχλνληαη
ηα ππεξαησλφβηα δέλδξα γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε θαζηαλαξηά , κε φηη αξλεηηθφ απηφ ζπλεπάγεηαη.

Φση. 1,2 Αλαςπρή ζε αησλόβηεο θαζηαληέο
Foto 1,2. Recreation at age-old chestnuts

ρήκα 3. ρέζε ηεο Αηζζεηηθήο Αμίαο θαη ηεο
θπθιηθήο επηθάλεηαο (Πεγή: Proff 2002)
Figure 3. Relation of Aesthetic Value and Circular
Surface (Source: Proff 2002)

Εδηαίηεξν μερσξηζηφ ξφιν παίδεη ε αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ φπνπ ε δηαδηθαζία παξαγσγήο
θαξπψλ θάζηαλνπ, θχξηα ηεο ζπιινγήο ηνπ, κε ηελ δεκηνπξγία επηζθέςηκσλ θαζηαλεψλσλ,
εληάζζεηαη ζηελ γεληθφηεξε αηζζεηηθή-αλαςπρεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαζηαλνδάζνπο. Ήδε ιεηηνπξγεί
έλαο επηζθέςηκνο θαζηαλεψλαο κε κεγάιε επηηπρία.

Φση.3,4,5. Δπηζθέςηκνο θαζηαλελώλαο «Γιπθνκαγεία» Καζηαλεξή
Foto 3,4,5. Visiting the chestnut estate "Glykomagia"at Castaneri village

Φση. 6. Γηνξηή θαζηάλνπ ζηε Γξίβα
Foto 6. Chestnut festival in Griva

Σν δάζνο αλαςπρήο θαηαιακβάλεη ζπλνιηθά έθηαζε 600 ζηξεκκάησλ, απφ ηα νπνία ηα 80
ζηξέκκαηα απνηεινχλ δάζνο ππεξαησλφβησλ θαζηαληψλ, ηα νπνία επηηεινχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο
δαζηθήο αλαςπρήο, κε βάζε θαη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ.
Παξαγσγηθά δάζε
Δ θαιιηέξγεηα ηνπ θαζηαλνδάζνπο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαζηάλσλ θαη μχινπ απφ ηα παιηά
ρξφληα απνηεινχζε κία νξζή θαη βέιηηζηε πξαθηηθή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. χκθσλα κε ηε
κεζνδνινγία ησλ Baskent θ.α. (2008), ζαλ παξαγσγηθά δάζε ραξαθηεξίδνληαη φια φζα εθπίπηνπλ ησλ
δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ.
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Πξνζζέηνληαο φκσο ζηελ παξαγσγή πέξα απφ ην μχιν θαη ηα άιια πξντφληα, πνπ ζεσξνχληαη
δεπηεξεχνληα (θαξπνί, άλζε, βιαζηνί θ.ι.π.), κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε απφ άιιε νπηηθή γσληά ηνλ
παξαγσγηθφ ξφιν ησλ δαζψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή καο πνπ ν θαξπφο ηνπ θάζηαλνπ παίδεη
ζεκαληηθφηαην ξφιν, θαη γηα ην ζπληξηπηηθά κεγάιν ηκήκα ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο γίλεηαη
πξσηαξρηθφο θαη θπξίαξρνο απηφο ν ξφινο. Άξα είλαη πξνβιεκαηηθφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ
παξαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ δάζνπο απφ απηφλ ηνπ αηζζεηηθνχ θαη θχξηα ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ξφινπ,
γηαηί έγηλε πξσηαξρηθφο θαη θπξίαξρνο ν ξφινο ηεο παξαγσγήο θάζηαλνπ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ
θαζηαλνδάζνπο.
Ήδε πξνρσξάεη κε γνξγνχο ξπζκνχο ε κεηαηξνπή ησλ θαζηαλσηψλ ζε θαζηαλαξηά, φπσο θαίλεηαη
θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ παξνπζηάδνληαη νη επεκβάζεηο απφ ην έηνο 2011 έσο ην 2018
(πινηνκία, θιάδεκα, θαζαξηζκφο , θ.ι.π.) θαη θαηά νηθηζκφ κε ζθνπφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο.
Πίλαθαο 2. Πνξεία κεηαηξνπήο θαζηαλσηώλ ζε θαζηαλαξηά
Table 2. Conversions of chestnuts estates
Οηθηζκφο
Γξίβα
Καζηαλεξή
Κάξπε
χλνιν

Ώξηζκφο
θαζηαλνηεκαρίσλ
315
162
54
531

Βπεκβάζεηο ζε
ζηξέκκαηα
2.808
701
233
3.742

Πνζνζηφ % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ
θαζηαλνηεκαρίσλ ηνπ νηθηζκνχ

51,50
21,00
19,50
37,30%

Αειαδή ππάξρεη έλα πιέγκα αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηεο παξαγσγήο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο
αλαςπρήο. Ώμίδεη φκσο ν δηαρσξηζκφο ηεο έθηαζεο ηνπ δάζνπο πνπ έρεη παξαγσγηθφ ξφιν, θαη
πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δαζψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πξνζηαηεπηηθά θαη σο
αηζζεηηθά, γηα λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε θαη λα κελ ππνηηκεζεί ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηδηαίηεξα
πνπ παίδεη ην δάζνο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαη ηα ηδηαίηεξα κέηξα
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ εθηάζεσλ.
Δ δψλε ηνπ παξαγσγηθνχ δάζνπο κε ηα ρσξηθά θξηηήξηα πνπ ζέζακε θαιχπηεη επηθάλεηα 8.275
ζηξεκκάησλ δειαδή ην 70,20% ηνχ ζπλνιηθνχ θαζηαλνδάζνπο. Δ παξαγσγή θαη ε πινηνκία ηνπ
μπιαπνζέκαηνο ηνπ θαζηαλνδάζνπο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα πξεκλνθπή θαζηαλσηά ηα νπνία
αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 2.000 ζηξέκκαηα κε κέζν μπιαπφζεκα 129,68 m3 /ha , θαη δηελεξγνχληαη κε
απνςηισηηθέο πινηνκίεο κε κηθξφ πεξίηξνπν ρξφλν, πνπ θπκαίλεηαη απφ 15 σο 30 ρξφληα θαη απνδίδεη
κεγάιν πνζνζηφ ηερληθνχ μχινπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο παξαβιαζηηθφηεηαο θαη ηεο ηαρχηαηεο αχμεζεο
ηεο θαζηαληάο.
Πίλαθαο.3. Παξαγσγή θάζηαλνπ
Table 3. Chestnut production
Έηε

Καιιηεξγνχ
κελε
Έθηαζε ζε
ζηξέκκαηα
4522

Πνζφηε
ηα ζε
ηφλνπο

Παξαγσγή
/ζηξέκκα
ζε kg

Πίλαθαο 4. Γπλακηθή ζεκεξηλήο παξαγσγήο θάζηαλνπ
Table 4. Dynamics of current chestnut production
εκεξηλά
θαιιηεξγνχκελα
ζηξέκκαηα
θαζηαλαξηψλ

Μέζε πνζφηεηα
παξαγσγήο
/ζηξέκκα

πλνιηθή
δπλεηηθή
παξαγσγή
ζε ηφλνπο

Δ
παξαγσ
10.381
100
1038
γή
θάζηαλνπ παξνπζίαζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηα
ηειεπηαία πελήληα ρξφληα θχξηα ιφγσ ησλ μεξάλζεσλ απφ αζζέλεηεο (θαξθίλνο, κειάλσζε ), αιιά
θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ιφγσ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. Ώπφ ην 2011 φκσο ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο , ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ηεο θαζηαληάο κε ηελ
βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε κε εκβνιηαζκφ απφ ην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ, αιιά θαη ησλ
ζπγθπξηψλ ηεο θαηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο ζε Εηαιία θαη Γαιιία , ε παξαγσγή θάζηαλνπ αθνινπζεί
αλνδηθή πνξεία , πξνζειθχνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ θαη φρη κφλν πιεζπζκνχ ηεο
πεξηνρήο. Ήδε πεξηνξίδεηαη κε εμαγνξέο θαη ελνηθηάζεηο ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο
ησλ Μνλαδηαίσλ Εδηνθηεζηψλ / Υξήζεσλ / Βθκεηαιιεχζεσλ Γεο / Μ.Ε.Υ.Β.Γ.
Εδηαίηεξε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζακε ζε επηθάλεηεο θαζηαλνδαζψλ πνπ είηε δελ πθίζηαληαη
θακία δαζνθνκηθή επέκβαζε (πεξηνρέο νηθηζκψλ Κξψκλεο, θξά, Κνχπαο), ιφγσ ηδηνθηεζηαθψλ
ακθηζβεηήζεσλ απφ ηδηψηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 500 ζηξεκκάησλ, είηε ιφγσ ηεο εληαίαο θαη κε
ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξέο εθηάζεηο ζε ζπζηάδεο ζε κίμε κε άιια είδε
(Ομηά, δξπο θ.ι.π. πεξηνρή Οκαινχ) ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.000 ζηξεκκάησλ.
Μέζνο φξνο
2008 - 2016

454

100
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Ώπφ ηελ έξεπλα ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ ζηηο εθηάζεηο απηέο πξνθχπηνπλ
ηα παξαθάησ:
Πίλαθαο 5.Καηαλνκή Ξπιαπνζέκαηνο
Table 5. Distribution of Wood
Βίδνο
θαζηαληά
νμηά
δξχο

Ξυλαπόκεμα m3 /ha
087

Ξπιαπφζεκα
m3 /ha

149,49

290,44

καςτανιά

149

οξιά

86,66

δρφσ

290

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή αξηζκνύ δέλδξσλ
Table 6. Distribution of number of trees
Πίλαθαο 7. Καηαλνκή θπθιηθήο επηθάλεηαο /θιάζεηο δηακέηξνπ
Table 7. Circular surface distribution / diameter classes
Βίδνο

Καζηαληά

νμηά

δξπο

Ώξηζκφο
δέλδξσλ
ζην ha

300

750

430

νμηά %
ηνπ
ζπλφινπ
ηεο
θιάζεο

Καςτανιά

Γενικόσ
τφποσ

Γενικόσ
τφποσ

οξιά

Γενικόσ
τφποσ

δξπο %
ηνπ
ζπλφινπ
ηεο
θιάζεο

Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Βίδνο
θιάζε
D=6-20
θιάζε
D=22-34
θιάζε
D=36-48
θιάζε
D=50&άλσ

θαζηαληά
% ηνπ
ζπλφινπ
ηεο
θιάζεο

Αρικμόσ δζνδρων ςτο ha

δρφσ

Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ
θαζηαληά % ηνπ
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ
ζπλφινπ ηεο

θιάζεο

Γενικόσ τφποσ

2,9

55,7

41,4

28,1

44

27,9

36,96

46,43

17,31

47,6

52,4

0

Γενικόσ τφποσ

νμηά % ηνπ
Γενικόσ τφποσζπλφινπ ηεο
Γενικόσ τφποσ
θιάζεο
Γενικόσ τφποσ
Γενικόσ τφποσ

Γενικόσ τφποσ

θιάζε
D=6-20

δξπο % ηνπ
ζπλφινπ ηεο
θιάζεο
Γενικόσ τφποσ

θιάζε
D=22-34

θιάζε
θιάζε
D=36-48 D=50&άλσ

πδήηεζε
ηελ εξγαζία καο εξεπλήζακε ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ βαζηθφηεξσλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ , απφ
ηελ νπνία πξνέθπςε φηη ε δνκή ηνπ Καζηαλνδάζνπο ηνπ Πάηθνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη αλά ηνπο
αηψλεο, κέζα απφ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε θπηνθνηλσλία κε ηηο Καζηαληέο
πξνζαξκνζκέλε ζην γεσινγηθφ ππφβαζξν, ε θαηά ζέζεηο κεγάιε ειηθία ησλ δέλδξσλ, ε ζχγρξνλε
αιιά θαη παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα (δηαρείξηζε) κε ηελ απμαλφκελε παξαγσγή θαξπνχ (Κάζηαλνπ), ε
ελδεκηθφηεηα ησλ εηδψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζπλζέηνπλ έλα
δαζηθφ νηθνζχζηεκα πνπ έρεη πςειή παξαγσγηθή, νηθνινγηθή, πξνζηαηεπηηθή θαη αηζζεηηθή αμία θαη
απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξν πεδίν πνπ παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δάζνπο.
Αμηνιόγεζε ησλ θαζηαλαξηώλ- θαζηαλσηώλ-Πνιιαπιή ρξήζε ησλ δαζώλ
Οη δαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ηξφπν πνπ εμαξηάηαη άκεζα απo ην
δαζνπνληθφ είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ κε ζηφρν πξννδεπηηθέο αιιαγέο θαη ηε
δεκηνπξγία επηζπκεηνχ ελδνδαζηθνχ θιίκαηνο. Με θπξίαξρν ζε φιεο ηηο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηελ
παξαγσγή θαξπψλ θάζηαλνπ, νπνηνδήπνηε κνληέιν ρεηξηζκψλ θαη λα
επηρεηξήζνπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε θαη νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηψλ θαη λα ζρεδηάζνπκε κεξηθέο
αιιεινθαιχπηνληαη κε άιιεο.
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Θεσξνχκε φηη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαζηαλνδάζνπο ηνπ Πάηθνπ φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ν δηαρσξηζκφο ζε ιεηηνπξγίεο (πξνζηαηεπηηθά, αηζζεηηθά,
παξαγσγηθά δάζε) έρεη κελ ηελ αμία ηνπ αιιά πεξηζζφηεξν ηαηξηάδεη ε εμέηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
πξνζηαηεπηηθέο, αηζζεηηθέο, παξαγσγηθέο εληαία γηα ην ζχλνιν ηνπ θαζηαλνδάζνπο κε έκθαζε
βέβαηα ζην κέξνο ηνπ δάζνπο, φπνπ έρνπκε αιιεινεπηθάιπςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηδηαίηεξα ησλ
παξαγσγηθψλ κε ηηο πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ξερσξηζηή ιεηηνπξγία πξέπεη λα έρνπλ ηα
ππεξαησλφβηα θαζηαλνδάζε πνπ πέξα απφ ηνλ αηζζεηηθφ ραξαθηήξα ηνπο ν βηνινγηθφο θαη
νηθνινγηθφο ηνπο ξφινο είλαη αλεθηίκεηνο, θαη πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ κε θάζε ηξφπν αλέπαθα, θαη κε
πξνζνρή ζηελ ρξήζε ηνπο γηα αηζζεηηθνχο – αλαςπρηθνχο ζθνπνχο. Οη δαζνθνκηθνί καο ρεηξηζκνί
ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα κεηψλνπλ ηνλ ξπζκφ ηεο εδαθηθήο απψιεηαο, έηζη ψζηε λα
δεκηνπξγνχληαη ζηαζεξά θαζηαλαξηά απφ νηθνινγηθή άπνςε. Οη δαζνθνκηθέο επεκβάζεηο ζα πξέπεη
λα γίλνληαη ζε ζπλάξηεζε θαη κε άιια θπζηθνηερληθά κέηξα, φπσο ν ζξπκκαηηζκφο επηηφπνπ ησλ
ππνιεηκκάησλ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο ρσξίο θαχζε, ε θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ θ.ι.π.
Σα αηζζεηηθά δάζε αλ θαη πεξηνξηζκέλα ζε κηθξέο εθηάζεηο ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
πξνζβαζηκφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο γηα απηή ηελ ρξήζε. Δ αμηνπνίεζε ησλ ππεξαησλφβησλ
θαζηαληψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαδξνκέο ζε επηζθέςηκνπο θαζηαλεψλεο πνπ πξέπεη λα επεθηαζνχλ
εμαζθαιίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αηζζεηηθήο αλαςπρήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ.
Σα παξαγσγηθά θαζηαλαξηά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο
θαη επηηεινχλ ηφζν πξνζηαηεπηηθέο, φζν θαη αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δ δπλακηθή ηεο παξαγσγήο
θάζηαλνπ είλαη κεγάιε κε δπλαηφηεηα άκεζα ηα επφκελα ρξφληα λα δηπιαζηαζηεί.
Δ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο ζπιινγήο ησλ θαξπψλ, λα αθαηξείηαη
πιήξσο θαη λα θαίγεηαη ν μεξνηάπεηαο θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ θαξπψλ, νδεγεί ζε έληαζε ηνπ
θαηλνκέλνπ επηθαλεηαθψλ δηαβξψζεσλ θαη απψιεηαο ηνπ εδάθνπο. Δ αλσηέξσ πξαθηηθή δελ αθνξά
κφλν ηα πξνζηαηεπηηθά θαζηαλνδάζε αιιά ην ζχλνιν ηνπο, πιελ ησλ ππεξαησλψβησλ θαζηαληψλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζαλ αηζζεηηθά δάζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ νη επεκβάζεηο
θαηαζηξνθήο ηνπ μεξνηάπεηα γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο ζπιινγήο ησλ θαξπψλ, δηφηη
δηαηαξάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην δαζηθφ καλδχα ελψ παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ειαηησζεί ην κέζν
χςνο έλαξμεο ηεο θφκεο.
ε φιεο ηηο εθηάζεηο πνπ νη δαζνθνκηθέο επεκβάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ε θαζηαληά
αληηθαζίζηαηαη απφ άιια είδε (νμηά ζηα πςειφηεξα κέξε, δξπ θ.ι.π. ζηα ρακειφηεξα κέξε).
Παξαηεξνχκε φηη ε θαηαλνκή ηνπ μπιαπνζέκαηνο αθνινπζεί πεξίπνπ ηελ αλαινγία
2 δξχο:3
θαζηαληά:5 νμηά, ζηνλ δε αξηζκφ δέλδξσλ έρνπκε αληηζηξνθή ηεο ζεηξάο πεξίπνπ 2 θαζηαληά: 3δξχο:
5 νμηά.
Βθείλν φκσο πνπ δείρλεη πην θαζαξά ηελ ηάζε εθδίσμεο ηεο θαζηαληάο απφ ηηο κηθηέο κνξθέο είλαη
ε θαηαλνκή ησλ θιάζεσλ δηακέηξνπ φπνπ ζηελ πξψηε θιάζε D=6-20 πνπ δείρλεη ηελ εγθαηάζηαζε
ηεο αλαγέλλεζεο ε θαζηαληά αληηπξνζσπεχεηαη κφιηο κε ην 2,9% ε δξπο κε ην 41,4%, θαη ε νμηά κε
ην 55,7%. Δ θαηαλνκή ζηελ αλψηεξε θιάζε D=50& άλσ δείρλεη ηελ θαζηαληά λα έρεη πνζνζηφ
47,6%, θαη ηελ νμηά 52,4%. Ώπηφ απνδεηθλχεη ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηεο θαζηαληάο πξσηίζησο
αιιά θαη ηεο νμηάο ζηαδηαθά πνπ φκσο ζηελ πνξεία έρνπκε ζεκαληηθή ηάζε ππνρψξεζεο ηεο
θαζηαληάο κε κεδακηλή παξνπζία ηεο αλαγέλλεζεο θαη εγθαηάζηαζε ηφζν ηεο νμηάο κε δπλακηθή
παξνπζία ζε φιεο ηηο θιάζεηο δηακέηξνπ, φζν θαη ηεο δξπφο πνπ κπαίλεη δπλακηθά ζην ζηάδην ιεπηψλ
θνξκψλ.
Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί γηα ηελ πεξίπησζε καο είλαη ζαθέο, φηη ζε θπζηθέο
ζπλζήθεο κηθηνχ δάζνπο θαζηαληάο κε νμηά θαη δξπ ε πνξεία εμέιημεο ηεο θαζηαληάο είλαη θζίλνπζα
κέρξη ζεκείνπ λα θαζίζηαηαη αδχλακε ε θπζηθή ηεο εμέιημε. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε
Heiniger (1994) ζε εξγαζία ηεο.
ην αλσηέξσ ηκήκα ηνπ θαζηαλνδάζνπο φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ
μπιαπνζέκαηνο, ηνπ αξηζκνχ ησλ δέλδξσλ, θαη ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ, έρνπκε
ππνρψξεζε ηεο εμέιημεο ηεο βιάζηεζεο ηεο θαζηαληάο, ε νπνία πιένλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα κεγάιεο
δηακέηξνπ άηνκα, κε πνιιέο μεξάλζεηο θιαδηψλ θαη δέλδξσλ, ρσξίο θακία παξνπζία λεαξφηεξσλ
αηφκσλ. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε είλαη φηη ε θαζηαληά ζε ζπλζήθεο κίμεο (θχξηα κε
ηελ νμηά) δελ έρεη θακία ηχρε ζε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Γηα ιφγνπο νηθνινγηθνχο θαη
βηνινγηθνχο ηα δαζνθνκηθά κέηξα (πινηνκίεο, αξαηψζεηο θιπ.) ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη
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απνθιεηζηηθά ζηε δξπ θαη ζηελ νμηά, ρσξίο θακία επέκβαζε ζηελ θαζηαληά
ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο ηεο θαη ηεο δσηηθφηεηάο ηεο (Zagas 2000).

εθηφο απφ κέηξα

Abstract
The chestnut forest of the Paiko Mountain area performs basic forest functions and responds
adequately to the implementation of multi-purpose forestry. Its structure as it has been shaped through
the socio-economic conditions over the centuries, the chestnut plantation adapted to the geological
background, the regionally old aged trees, the traditional cultivation (management) with the increasing
fruit production (chestnut), the endemic of the Species that contribute to the conservation of
biodiversity, constitute a forest ecosystem that has high productive, ecological, protective and aesthetic
value. In this chestnut forest, fruit production is the primary and dominant role.
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Πεξίιεςε
Σα δέληξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθέο δεμακελέο άλζξαθα ζπκβάιινληαο έκκεζα ζηε κείσζε
ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζπλεπψο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πφιεσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
θνπφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ην αζηηθφ πξάζηλν ζην ρψξν ηεο Αηεζλνχο Έθζεζεο
Θεζζαινλίθεο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πψο απηφ
ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο πφιεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Υξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ
GreenTree θαηαξηίζηεθε νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ κεηξψν δέλδξσλ γηα ην ρψξν ηεο ΑΒΘ. Σν κεηξψν
απνηειείηαη απφ 444 εγγξαθέο, απφ ηηο νπνίεο νη 405 είλαη δσληαλά δέλδξα ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία
κεηξήζεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ 104 ραξαθηεξηζηηθά. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πνζφηεηα
άλζξαθα πνπ έρεη απνζεθεπηεί απφ ηα δσληαλά δέλδξα ηνπ ρψξνπ ηεο ΑΒΘ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπο έσο θαη ζήκεξα, εθηηκάηαη ζε 68 ηφλνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε 250 ηφλνπο δεζκεπκέλνπ CO2.
Λέμεηο θιεηδηά: αζηηθό πξάζηλν, θιηκαηηθή αιιαγή, δέλδξα σο δεμακελέο CO2, ινγηζκηθό GreenTree.
Βηζαγσγή
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα
είλαη ε αζηηθνπνίεζε (Carreiro θ.α. 2008), ε νπνία έρεη ήδε νδεγήζεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ λα θαηνηθεί ζε πφιεηο, θαηλφκελν ην νπνίν αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί έσο ην
2050 απμάλνληαο ην πνζνζηφ απηφ ζε πεξηζζφηεξν απφ 80% (Dawson θ.α. 2009, Peter θαη Swillin
2012).
Παξάιιεια κε ην θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε θιηκαηηθή
αιιαγή πνπ πεξηγξάθεηαη σο ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε αλζξσπφηεηα ζε
παγθφζκην επίπεδν (Matthews 2011, Tsitsoni θ.α. 2015a). Παξαπέκπεη ζε έλα επξχ θάζκα αιιαγψλ
πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ πιαλήηε καο, κε ηελ θπξηφηεξε εμ απηψλ λα είλαη αχμεζε ηεο κέζεο
παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο. (IPCC 2007).
χκθσλα κε ηελ εηδηθή έθζεζε ηεο Αηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή απφ ηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηψλα ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε έρεη απμεζεί πεξίπνπ 1.0°C (IPCC 2018).
Σν αζηηθφ πξάζηλν απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία εμαηηίαο ηφζν ηεο ξαγδαίαο θαη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο αλεμέιεγθηεο αζηηθνπνίεζεο (Sanesi θαη Chiarello 2005), φζν θαη ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Οη αζηηθνί ρψξνη πξαζίλνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θεληξηθφ ξφιν ηφζν ζηε κείσζε
ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φζν θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ
πφιεσλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εληφο απηψλ (Gill θ.α.
2007, Tsitsoni θ.α. 2015a, Tsitsoni θ.α. 2015b, Tsitsoni θ.α. 2015c) βνεζψληαο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο
ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο.
Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζχλζεζεο, ηεο
δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε εθηίκεζε ηνπ ξφινπ
ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο ησλ πφιεσλ, κέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη
απνζήθεπζεο άλζξαθα.
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θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ε ζπκβνιή ησλ δέλδξσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ ρψξν ηεο
Αηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο πνπ απνηειεί έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη πσο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο πφιεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ δέλδξσλ λα δεζκεχνπλ CO2 θαη λα απνζεθεχνπλ ηνλ
άλζξαθα ζηε βηνκάδα ηνπο ζπκβάιινληαο έκκεζα ζηε κείσζε ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη
ζπλεπψο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πφιεσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Βπηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ:
 Δ απνγξαθή φισλ ησλ δέληξσλ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ
δαζνπνληθνχ είδνπο θαη ηε κέηξεζε ησλ δαζνθνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ.
 Δ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ άλζξαθα πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζηελ ππέξγεηα βηνκάδα ησλ
δέλδξσλ, κέζσ αιινκεηξηθψλ εμηζψζεσλ.
 Δ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηε κειινληηθή επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ
ζην ρψξν ηεο ΑΒΘ, ζην πιαίζην κηαο νξζήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα ην
θνηλφ θαη παξάιιεια αζπίδα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο νξίζηεθε ν Αήκνο Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθε ν ρψξνο ηεο
Αηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε θνκβηθή ζέζε ηεο Μεηξνπνιηηηθήο
Θεζζαινλίθεο. Σν Βθζεζηαθφ Κέληξν θαιχπηεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 180.000 m2, εθ ησλ νπνίσλ ηα
62.000 m2 απνηεινχλ ζηεγαζµέλν εθζεζηαθφ ρψξν. ηαδηαθά θαη παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βθζεζηαθνχ Κέληξνπ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘60 κέρξη θαη ηε δεθαεηία ‘80,
δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη ρψξνη πξαζίλνπ.
Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην Λνγηζκηθφ GreenTree (www.greentree.gr) ην νπνίν
αλαπηχρζεθε απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
«Αεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πξνηχπνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θπβεξλεηηθή ζηε δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο
δαζνπνλίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πφιεσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή» θαη πεξηθιείεη έλα ζχλνιν
δηαδηθαζηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ χπαξμε νιηζηηθήο
πξνζέγγηζεο ζηελ άζθεζε ηεο Ααζνθνκίαο Πφιεσλ. Σν GreenTree απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο
εθαξκνγέο: ηελ GreenTree Client θαη ηελ GreenTree Server. Δ πξψηε εθαξκνγή, GreenTree Client
απινπνηεί ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ δέλδξσλ δηφηη ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο
γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ, θαηαγξαθήο θαη θσηνγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο θάησ απφ έλα εληαίν
ζχζηεκα. Δ δεχηεξε εθαξκνγή, GreenTreeServer, είλαη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζηελ νπνία κεηά ην
πέξαο ησλ θαηαγξαθψλ γίλεηαη ε κεηαθφξησζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πνιίηεο
θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ελεκέξσζε, δηθηχσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ
αζηηθνχ πξαζίλνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγξαθήο θαηαρσξήζεθε θάζε δέλδξν ηνπ πάξθνπ, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαξηηζηεί έλα νινθιεξσκέλν κεηξψν, ην νπνίν λα πεξηέρεη θάζε δπλαηή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
πιεξνθνξία. ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ην ζπλνιηθφ χςνο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ
δέλδξνπ θαη ην χςνο θαη νη αθηίλεο ηεο θφκεο. Δ ζηεζηαία δηάκεηξνο, ην χςνο ησλ δέλδξσλ θαη ην
χςνο ηεο θφκεο κεηξήζεθαλ άκεζα, ζην πεδίν, ρξεζηκνπνηψληαο κεηαιιηθφ παρχκεηξν θαη πςφκεηξν
laser. Οη αθηίλεο ηεο θφκεο κεηξήζεθαλ ζε m αλά δχν θάζεηεο κεηαμχ ηνπο (R1, R2, R3, R4). Έπεηηα
κε βάζε ηηο αθηίλεο θφκεο ππνινγίζηεθε ε πξνβνιή ηεο θφκεο, κε ζθνπφ ηελ ραξηνγξαθηθή
απνηχπσζε ηεο ζην ρψξν, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ θπθιηθέο πεξηκεηξηθέο δψλεο (buffer Zones) γχξσ
απφ ηε βάζε ησλ δέλδξσλ κε ηε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS).
Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην χςνο ησλ δέλδξσλ ηνπ ρψξνπ ηεο ΑΒΘ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε
ηξεηο θιάζεηο. ηελ πξψηε πεξηιακβάλνληαη δέλδξα κε χςνο κηθξφηεξν ησλ 5 m, ζηε δεχηεξε κε χςνο
απφ 5 έσο 10 m θαη ζηελ ηξίηε κε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 10 m. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε
ζηεζηαία δηάκεηξν ησλ δέλδξσλ ρσξίζηεθαλ ζηηο εμήο θιάζεηο: δέλδξα κηθξφηεξα ησλ 10 cm, απφ 10
έσο 20 cm θαη κεγαιχηεξα ησλ 20 cm.
ε φηη αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά εμεηάζηεθαλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαζψο θαη ε
πηζαλή ηζηνξηθή ζεκαζία ησλ δέλδξσλ ηνπ θάζε αηφκνπ κεηά απφ ιεπηνκεξή παξαηήξεζε. Βπηπιένλ,
απνγξάθεθε κε ηε ρξήζε GPS ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θάζε αηφκνπ θαη απνηππψζεθε θσηνγξαθηθά ε
βάζε θαη ε ζπλνιηθή ηνπ εηθφλα (Σζηηζψλε θ.α. 2013). Με ηε ρξήζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ απφ ην
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ςεθηαθφ κεηξψν κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS)
απνηππψζεθε ραξηνγξαθηθά ε ρσξνζέηεζε ησλ δέλδξσλ ζην ρψξν ηεο ΑΒΘ (ρήκα 5).
Δ εθηίκεζε ηεο βηνκάδαο θαη ηνπ CO2 κε ηε ρξήζε αιινκεηξηθψλ εμηζψζεσλ είλαη κία δηαδηθαζία
πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο μεξήο βηνκάδαο, θαηφπηλ ηνπ άλζξαθα (C) θαη ηελ ηζνδχλακε κε
απηφ πνζφηεηα CO2 (McPherson θ.α. 2008, Aguaron θαη McPherson 2012). πγθεθξηκέλα ε ππέξγεηα
μεξή βηνκάδα ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε αιινκεηξηθψλ εμηζψζεσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θάζε
δέληξνπ. Χο ηχπνη δέληξνπ νξίδνληαη ηα θσλνθφξα, ηα πιαηχθπιια θαη ηα θνηληθνεηδή.
Γηα ηα θσλνθφξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαθάησ εμίζσζε (Aguaron θαη McPherson 2012,
Κνληνγηάλλε 2017) : ΐ = 0,035702 * (DBH)^2,580671
Γηα ηα πιαηχθπιια αληίζηνηρα ε εμήο (Harris θ.α. 1973, McPherson θ.α. 2016, Κνληνγηάλλε 2017)
: B = exp (-2,437+2,418*ln(DBH)) + exp (-3,188+2,226*ln(DBH))
φπνπ θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο,
ΐ: ε ζπλνιηθή ππέξγεηα βηνκάδα, ζε θηιά (kg).
DBH: ε ζηεζηαία δηάκεηξνο, ζε εθαηνζηά (cm).
Γηα ηα θνηληθνεηδή ρξεζηκνπνίεζεθε ε παξαθάησ εμίζσζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην χςνο σο
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαζψο είλαη δέληξα πνπ δελ απμάλνληαη ζε δηάκεηξν, παξά κφλν ζε χςνο
(Frangi θαη Lugo 1985, McPherson θ.α. 2016, Κνληνγηάλλε 2017): B = (6*H+0,8)+(0,8*H+0,9)

φπνπ,
B: ε ζπλνιηθή ππέξγεηα βηνκάδα, ζε θηιά (kg).
H: ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δέλδξνπ, ζε κέηξα (m).
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεζκεπκέλνπ άλζξαθα ζηα θσλνθφξα θαη ζηα πιαηχθπιια ηα
απνηειέζκαηα απφ ηηο εμηζψζεηο βηνκάδαο ηνπο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ην ζπληειεζηή 0,5 θαζψο
πεξίπνπ ην 50% ηεο βηνκάδαο κπνξεί λα απνδνζεί ζε άλζξαθα (Nowak θαη Crane 2002, Aguaron θαη
McPherson 2011, Velasco θ.α. 2013, Κνληνγηάλλε 2017). Βλψ ζηα θνηληθνεηδή ε ζπλνιηθή μεξή
βηνκάδα ππνινγίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηα μπιψδε, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα 42% (Velasco θ.α. 2013, Κνληνγηάλλε 2017).
Σέινο ζε θάζε πεξίπησζε ν απνζεθεπκέλνο άλζξαθαο πνπ ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάζηεθε κε ηε
ζηαζεξή ηηκή 3,67, πνπ απνηειεί ηελ αλαινγία κνξηαθνχ βάξνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη
άλζξαθα, γηα λα κεηαηξαπεί ζε δεζκεπκέλν CO2 (kg) (Aguaron θαη McPherson 2011, 2012,
Κνληνγηάλλε 2017).
Ώπνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηνλ Βθζεζηαθφ ρψξν ηεο Αηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο
ππάξρνπλ 444 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 405 είλαη δσληαλά θαη απνηεινχληαη απφ 54 είδε 24
νηθνγελεηψλ. ηνλ Πίλαθα 1 θαίλνληαη ηα 10 θπξίαξρα είδε. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα αείθπιια
ππεξηεξνχλ ζε πνζνζηφ (73,3%) έλαληη ησλ (26,7%) θπιινβφισλ. Βπίζεο ην 64,8% ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ εηδψλ είλαη μεληθά αληηπξνζσπεχνληαο ην 73,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δέλδξσλ.
Πίλαθαο 1.Πνζνζηό εκθάληζεο ησλ θπξίαξρσλ εηδώλ
Table 1.Dominant species occurrence proportion
Βίδε

Ώληηπξνζψπεπζε %

Ligustrum japonicum

18,8

Tilia sp.

7,7

Thuja occidentalis

7,2

Cupressus arizonica

7,2

Laurus nobilis

4,9

Pittosporum tobira

4,4

Washingtonia filifera

4

Cupressus sempervirens

3,5

Prunus cerasifera

3,5

Chamaerops excelsa

3
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Ώλαιπηηθά ηα κεγέζε ησλ δαζνθνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ σο εμήο: Σν 48,6% ησλ δέλδξσλ
έρεη δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 20cm, ζην 29,4% θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 20cm θαη ζην 22% είλαη
κηθξφηεξε απφ 10cm (ρήκα 1). Χο πξνο ην χςνο ηα εθηηκψκελα δέλδξα ηαμηλνκήζεθαλ ζε θιάζεηο
χςνπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δέλδξσλ (50,4%) λα αλήθεη ζηε δεχηεξε θιάζε κε χςνο απφ 5
έσο10m (ρήκα 2). ε φηη αθνξά ηελ πξνβνιή θφκεο ησλ δέλδξσλ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ, κε
πνζνζηφ 44,5%, βξίζθεηαη ζηελ θιάζε κε πξνβνιή θφκεο >16m2 (ρήκα 3). Δ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο
πξνβνιήο θφκεο αλέξρεηαη ζηα 9.565,70m2 θαηαιακβάλνληαο ην 5,31% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο
πεξηνρήο έξεπλαο (180.000m2) φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην ρήκα 4.
πρλφηεηα ζε θιάζεηο δηακέηξνπ
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πρλφηεηα %
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DBH>10

ρήκα 1. πρλόηεηα ζε θιάζεηο δηακέηξσλ
Figure 1. Frequency in diameter classes
πρλφηεηα ζε θιάζεηο χςνπο
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ρήκα 2. πρλόηεηεο ζε θιάζεηο ύςνπο
Figure 2. Frequency in height classes
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πρλφηεηα %

πρλφηεηεο ζε θιάζεηο πξνβνιήο θφκεο
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4≤CPA≤16
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Κλάςεισ προβολήσ κόμησ (m2)
ρήκα 3. πρλόηεηεο ζε θιάζεηο πξνβνιήο θόκεο
Figure 3. Frequency in crown area classes

ρήκα 4. Απνηύπσζε ηεο πξνβνιήο θόκεο ησλ δέλδξσλ (Πεγή: ηώπε, 2019).
Figure 4. Depiction of crown projection area of the trees (Source: Siopi,2019)

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ δέλδξσλ, δείρλνπλ φηη ην 78,1% ήηαλ
κέζεο έσο άξηζηεο θαηάζηαζεο θαη ην 13,1% ήηαλ θαθήο θαη ρείξηζηεο θαηάζηαζεο (Πίλαθαο 2). ηνλ
Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλφκελνη ρεηξηζκνί θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, φπσο
δηαπηζηψζεθε απφ ηηο επί ηφπνπ παξαηεξήζεηο.
Πίλαθαο 2. Γεληθή θαηάζηαζε πγείαο ησλ δέλδξσλ ζην ζύλνιν ησλ αηόκσλ
Table 2. General view of tree health condition
Γεληθή θαηάζηαζε πγείαο

Ώξηζκφο αηφκσλ

Πνζνζηφ %

Άξηζηε

21

4,7

Καιή

154

34,7

Μέηξηα

172

38,7

Καθή

38

8,6

Υείξηζηε

20

4,5

Νεθξά

5

1,1

Κελέο ζέζεηο

34

7,7
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Πίλαθαο 3. Πξνηεηλόκελνη Υεηξηζκνί
Table 3. Management recommendations
Πξνηεηλφκελνη Υεηξηζκνί

Ώξηζκφο αηφκσλ

Πνζνζηφ %

Αηαηήξεζε

32

7,2

πληήξεζε

318

71,6

Ώπνκάθξπλζε

34

7,7

Ώληηθαηάζηαζε

60

13,5

Τπνινγίζηεθε φηη ν ζπζζσξεπκέλνο άλζξαθαο ησλ δέλδξσλ αλέξρεηαη ζε 68t θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 250t δεζκεπφκελνπ CO2 (Πίλαθαο 4). Ώλαιπηηθφηεξα ν
ζπζζσξεπκέλνο C ζηα θσλνθφξα αλέξρεηαη ζε 8,5t ηα νπνία θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 26,67% ηνπ
ζπλφινπ, ζηα πιαηχθπιια 58,8t πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 63,95% θαη ζηα θνηληθνεηδή 0,7t πνπ
θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο (9,38%).
Πίλαθαο 4. Πνζόηεηεο απνζεθεπκέλνπ άλζξαθα (C) θαη ην δεζκεπόκελνπ CO2 αλά ηύπν δέλδξνπ
Table 4.Quantities of stored carbon (C) and captured CO2 per tree type

108

Ώπνζεθεπκέλνο
C (kg)
8582,13

Αεζκεπκέλν
CO2 (kg)
31496,42

Πιαηχθπιια

259

58862,83

216026,58

Φνηληθνεηδή

38

692,46

2541,34

χλνιν

405

68137,42

250064,33

Σχπνο δέλδξνπ

Ώξηζκφο αηφκσλ

Κσλνθφξα

Ώπφ ην ζχλνιν ηνπ ππνινγηζκέλνπ άλζξαθα θαη ην άζξνηζκα ησλ δηακέηξσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ
πιαηπθχιισλ (259 άηνκα) πξνέθπςε φηη ε κέζε πνζφηεηα απνζεθεπκέλνπ άλζξαθα είλαη 5,2kg/cm
δηακέηξνπ ελψ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηα θσλνθφξα (108 άηνκα) βξέζεθε 3,9kg/cm δηακέηξνπ.
Δ αθξηβήο ζέζε ησλ δέλδξσλ απνηππψλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (ρήκα 5) φπνπ κε πξάζηλν
ρξψκα ζεκαηνδνηνχληαη ηα δσληαλά δέλδξα, κε θίηξηλν νη θελέο δελδξνδφρνη θαη κε θφθθηλν ηα
λεθξά δέλδξα.

ρήκα 5. Απνηύπσζε δσληαλώλ, λεθξώλ δέλδξσλ θαη θελώλ ζέζεσλ (Πεγή: ηώπε, 2019).
Figure 5.Depiction of living, dead trees and empty spots (Source: Siopi, 2019)
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πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Δ έξεπλα έδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξα είδε είλαη μεληθά, ελψ ζα πξέπεη ηα είδε πνπ επηιέγνληαη λα
είλαη απηνθπή είδε πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν θπζηθήο εμάπισζεο ηεο πεξηνρήο, δηφηη αθελφο κελ δελ
αιινηψλεηαη ε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο θαη αθεηέξνπ έρνπλ ήδε επηδείμεη φηη πξνζαξκφδνληαη
επηηπρψο ζηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο (Θαλάζεο θ.α. 2007). Βπηπιένλ ηα είδε πνπ επηιέγνληαη ζα
πξέπεη λα εκθαλίδνπλ αλζεθηηθφηεηα ζηηο αζζέλεηεο θαη ζηηο πξνζβνιέο (Tsitsoni θ.α. 2013).
ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δηακέηξσλ παξαηεξήζεθε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζηελ ηξίηε θιάζε
ε νπνία πεξηιακβάλεη άηνκα κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 20cm. ε φηη αθνξά ηηο θιάζεηο χςνπο
παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηε δεχηεξε θιάζε (5≤Δ≤10m) θαη κηθξφηεξε
ζπγθέληξσζε ζηελ ηξίηε θιάζε (Δ>10m). Βπνκέλσο παξνπζηάδεηαη κηα απφηνκε κείσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ δέληξσλ ζηελ ηξίηε θιάζε (Δ>10m) ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηξίηε θιάζε ησλ δηακέηξσλ (DBH).
Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Σζηηζψλε θ.α. (2015). Σν απνηέιεζκα
απηφ κπνξεί εχθνια λα απνδνζεί ζηηο έληνλεο παξεκβάζεηο (θιαδεχζεηο) πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε
κείσζε ηνπ χςνπο ησλ δέλδξσλ. Βίλαη γλσζηφ φηη απηέο νη παξεκβάζεηο δελ είλαη πάληνηε θαηάιιειεο
θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληεινχληαη ρσξίο νξγαλσκέλν ζρέδην θαη απφ πξνζσπηθφ
κε έιιεηςε γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν (Σζηηζψλε θ.α. 2015). Σέινο φπσο ε θαηαλνκή ησλ
δηακέηξσλ έηζη θαη ε θαηαλνκή ηεο πξνβνιήο θφκεο αθνινχζεζε κηα αχμνπζα ηάζε, κε ηε δεχηεξε
θιάζε λα βξίζθεηαη πνιχ θνληα ζηελ ηξίηε, δείρλνληαο φηη ε δηάκεηξνο ηνπ δέληξνπ δελ επεξεάζηεθε
απφ ην θιάδεκα.
ηελ παξνχζα έξεπλα ε πνζφηεηα άλζξαθα πνπ έρεη απνζεθεπηεί απφ 405 δέλδξα θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο έσο θαη ζήκεξα εθηηκάηαη ζε 68t πνπ αληηζηνηρεί ζε 250t CO2. Σα
πιαηχθπιια πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ 259 άηνκα έρνπλ απνζεθεχζεη 58,9t άλζξαθα, ηα 108 άηνκα
θσλνθφξσλ έρνπλ απνζεθεχζεη 8,6t ελψ 38 άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηα θνηληθνεηδή 0,7t. Σα αλσηέξσ
έρνπλ δεζκεχζεη 216t, 31,5t θαη 2,5t CO2 αληίζηνηρα.
Βπίζεο ζηελ έξεπλα καο παξαηεξήζεθε φηη πην απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ απνζήθεπζε άλζξαθα
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα πιαηχθπιια είδε κε κέζε πνζφηεηα απνζεθεπκέλνπ άλζξαθα
5,2kg/cm δηακέηξνπ, έλαληη 3,9kg/cm ησλ θσλνθφξσλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε
Κνληνγηάλλε (2017) ηνλίδνληαο πσο απηφ νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζην ξπζκφ αλάπηπμήο ηνπο θαη ζηε
δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα μχινπ.
Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε παξνχζα έξεπλα είλαη:
• Οη επεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη (θιαδεχζεηο) κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ έληνλεο θάηη ην
νπνίν γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ επίδξαζε ηνπο ζην χςνο ησλ δέλδξσλ.
• Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δέλδξσλ απνηειείηαη απφ άηνκα κέζεο θαηάζηαζεο έσο άξηζηεο
θαηάζηαζεο.
• Δ πνζφηεηα άλζξαθα πνπ έρεη δεζκεπηεί απφ ηα 405 άηνκα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο εθηηκάηαη ζε 68t
πνπ αληηζηνηρεί ζε 250t CO2 .
• Ώπνηειεζκαηηθφηεξα σο πξνο ηελ απνζήθεπζε άλζξαθα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα
πιαηχθπιια είδε έλαληη ησλ θσλνθφξσλ.
Οη πξνηάζεηο γηα ηνλ ρψξν ηεο ΑΒΘ παξαηίζεληαη παξαθάησ:
• Υξήζε ελδεκηθψλ εηδψλ θαζψο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα μεληθά είδε.
• Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ δέλδξσλ ψζηε λα παξέρνπλ ηε κέγηζηε σθέιεηά ηνπο.
• Πιήξσζε κέξνπο ησλ θελψλ δελδξνδφρσλ (24 θελέο ζέζεηο) πνπ ζα επηθέξεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ δέλδξσλ ηνπ ρψξνπ ηεο ΑΒΘ θαηά 5,4%.
• Ώληηθαηάζηαζε ησλ λεθξψλ αηφκσλ θαη αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαθή θαη ρείξηζηε θαηάζηαζε
πγείαο πνπ ζα επηθέξνπλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δέλδξσλ θαηά 8,1%.
• Oινθιήξσζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηξψνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη δεκηνπξγία λέσλ θαη ζηηο ππφινηπεο
πφιεηο ηεο Βιιάδαο θαζψο ηα κεηξψα έρεη απνδεηρζεί φηη απνηεινχλ αμηφπηζηα εξγαιεία
δηαρείξηζεο θαη θαηάιιεινη ζχκβνπινη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Βπραξηζηίεο
Βθθξάδνληαη ζηελ εηαηξεία «Σερλννκνηφζηαζε» γηα ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαηά ηελ
εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
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Abstract
Trees have been recognized as important carbon sinks contributing indirectly to the reduction of
greenhouse gas emissions and thus adapting cities to climate change. Aim of this research is to study
the urban green in the Thessaloniki International Fair which is part of the urban green of Thessaloniki
and how it affects its adaptation to climate change. An integrated digital tree register was developed
for the above area by using the GreenTree software where 444 records were registered. 405 of them
referred to living trees for which 104 attributes were collected and assessed.
Results have shown that the carbon quantity stored by living trees in the Thessaloniki International
Fair area during their lifecycle until now is estimated to be 68t which corresponds to 250t of captured
CO2.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλήζεθε ε επηηπρία-απνηπρία ηεο εγθαηάζηαζεο θσλνθφξσλ θαη
πιαηχθπιισλ ζε 29 έξγα αλαδαζψζεσλ ηνπ Πεληειηθνχ φξνπο θαζψο θαη ε δηάξθεηα ζην ρξφλν ησλ
λεαξψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαδαζψζεηο. Με ζπλδπαζκέλε ρξήζε ζηνηρείσλ
αξρείνπ θαη κεηξήζεσλ πεδίνπ, ππνινγίζηεθαλ ηα πνζνζηά εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηα πνζνζηά
επηβίσζεο θσλνθφξσλ-πιαηχθπιισλ. Τπνινγίζζεθαλ επίζεο ηα πνζνζηά θαηαζηξνθήο ησλ
αλαδαζσκέλσλ εθηάζεσλ απφ ηηο ππξθαγηέο ησλ εηψλ 2009 θαη 2018. Σα απνηειέζκαηα
επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε ηεο επηηπρίαο ησλ θσλνθφξσλ έλαληη ησλ πιαηχθπιισλ, αιιά θαη ηνλ
κηθξφ ρξνληθφ νξίδνληα επηβίσζεο ησλ λεντδξπφκελσλ ζπζηάδσλ, ιφγσ ησλ ζπρλψλ ππξθαγηψλ. Δ
δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ηεο απνηπρίαο ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο
απνθαηάζηαζεο θαη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο λέαο πνιηηηθήο.
Λέμεηο θιεηδηά: απνθαηάζηαζε θακέλσλ εθηάζεσλ, αλαδάζσζε, θσλνθόξα, πιαηύθπιια, πνιηηηθή
απνθαηάζηαζεο.
Βηζαγσγή
H απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο ησλ κεζνγεηαθψλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηα νπνία
θαηαζηξέθνληαη απφ επαλαιακβαλφκελεο ππξθαγηέο, γίλεηαη θπξίσο κε αλαδαζψζεηο θαη ε πξαθηηθή
απηή, είλαη ζπλήζεο ζε φιεο ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Καηά ηελ αλαδάζσζε, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο
θσλνθφξα, ιφγσ ηεο κεγάιεο βησζηκφηεηάο ηνπο ζηηο λεντδξπφκελεο θπηείεο (Moreira θ.α. 2012).
Σα πιαηχθπιια, παξφηη ζεσξνχληαη πην αλζεθηηθά ζηηο ππξθαγηέο έλαληη ησλ θσλνθφξσλ, δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αλαδαζψζεηο, γηαηί ηφζν ζηελ Βιιάδα, φζν θαη ζε άιιεο
κεζνγεηαθέο ρψξεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ κηθξά πνζνζηά επηβίσζεο (Bonneh 2000, Pausas θ.α.
2004, Raftoyannis θ.α. 2006, Moreno θ.α. 2010).
Δ απνθαηάζηαζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ κε ηε δεκηνπξγία κνλνθαιιηεξγεηψλ θσλνθφξσλ,
ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε, ιφγσ ηεο κηθξήο πηζαλφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα επηβηψζνπλ απφ λέεο
επαλαιακβαλφκελεο ππξθαγηέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ
ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Inkyin θαη Su Young 2015, Klein θ.α. 2019 ). ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, νη πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη θαη αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θακέλσλ
εθηάζεσλ, αλαθέξνληαη ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ ζε επίπεδν ηνπίνπ
(landscape level), δίλνληαο έκθαζε ζηελ εηεξνγέλεηα ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ έλαληη
ησλ ππξθαγηψλ. ηα πιαίζηα ηεο εηεξνγέλεηαο, επηιέγνληαη θαηάιιεια είδε γηα ηε δεκηνπξγία
αλζεθηηθψλ ζπζηάδσλ (αλνκήιηθεο θαη κηθηέο) ελψ πξνηείλεηαη θαη ε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηελ παξεκβνιή άιισλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο π.ρ. ησλ αγξνηηθψλ
(αγξνδαζνπνλία) (Caliscan θαη Boydak 2017). ηνπο ζχγρξνλνπο ζρεδηαζκνχο απνθαηάζηαζεο,
ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο, ε δηαηήξεζε θαη ε επαχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε
ππνζηήξημε ηεο άγξηαο παλίδαο, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε θαη ηελ εξεκνπνίεζε, ε
δίαηηα θαη ε πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ. Λακβάλνληαη επίζεο ππφςε
θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο θξαηνχζεο ηνπηθέο αληηιήςεηο
ησλ θαηνίθσλ (stakeholders) (Ne‘eman θαη Perevolotsky 2000, Moreira θ.α. 2012).
Δ έξεπλα ζηε ρψξα καο ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ απνθαηάζηαζεο
θακέλσλ εθηάζεσλ, είλαη κηθξή (Υξηζηαθφπνπινο 2010). Με ηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε αμηνιφγεζε
29 έξγσλ αλαδαζψζεσλ κε θσλνθφξα θαη πιαηχθπιια, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην Πεληειηθφ φξνο
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θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2007. Βιέγρζεθε ε ππφζεζε φηη ηα θσλνθφξα έρνπλ κεγάιε επηηπρία θαη ηα
πιαηχθπιια κεγάιε απνηπρία ζηηο αλαδαζψζεηο. Βπίζεο κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ
εξεπλήζεθε ε ηχρε ησλ αλαδαζψζεσλ απηψλ κεηά ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ησλ εηψλ 2009 θαη
2018.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έγηλε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο θαη ησλ
πξαθηηθψλ απνθαηάζηαζεο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ κε αλαδαζψζεηο θαη πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή κηαο
λέαο πνιηηηθήο απνθαηάζηαζεο, βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο δαζνπνλίαο.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Πεξηνρή κειέηεο
Δ έξεπλα έιαβε ρψξα ζε πεξηνρή ηνπ Πεληειηθνχ φξνπο. Δ πεξηνρή κειέηεο έρεη κεγάιν ηζηνξηθφ
ππξθαγηψλ (1978, 1995, 1998, 2005, 2009, 2018). Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ
έγηλαλ εθηεηακέλεο αλαδαζψζεηο κεηά ηηο ππξθαγηέο ησλ εηψλ 1995, 1998 θαη 2005. ηελ εηθφλα 1
πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ε πεξηνρή κειέηεο:

Βηθφλα 1. Πεξηνρή κειέηεο
Image 1. Area of study

ηνηρεία έξγσλ αλαδαζώζεσλ
Ώπφ ηα αξρεία ηεο Αηεχζπλζεο Ώλαδαζψζεσλ Ώηηηθήο, κειεηήζεθαλ νη θάθεινη 29 έξγσλ
αλαδαζψζεσλ. Καηαγξάθεθε ην ζχζηεκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ (απηεπηζηαζία-εξγνιαβία). Βπίζεο ν
ρξφλνο θχηεπζεο, ηα είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αξηζκφο ηνπ θάζε είδνπο.
Λήςε ζηνηρείσλ πεδίνπ-δνξπθνξηθά δεδνκέλα-πίλαθαο αμηνιόγεζεο
ην πεδίν έγηλε ιήςε 121 δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ ην έηνο 2008. ε θάζε επηθάλεηα έγηλε
θαηακέηξεζε ησλ εηδψλ πνπ είραλ θπηεπηεί θαη ηνπ χςνπο ησλ θπηψλ. Με ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ
εηθφλσλ ησλ εηψλ 2009 θαη 2018, ππνινγίζζεθε ην πνζνζηφ θαηαζηξνθήο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θάζε
έξγνπ αλαδάζσζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθηεθαλ
απφ ηνπο θαθέινπο ησλ έξγσλ, ζπληάρηεθε πίλαθαο αμηνιφγεζεο ησλ αλαδαζψζεσλ. Ο πίλαθαο
απηφο πεξηιακβάλεη ηελ έθηαζε ηνπ θάζε έξγνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ θπηψλ πνπ θπηεχηεθαλ, ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ (απηεπηζηαζία-εξγνιαβία), ηελ ειηθία ησλ αλαδαζψζεσλ, ηα πνζνζηά
θσλνθφξσλ-πιαηχθπιισλ πξν θαη κεηά ηε θχηεπζε θαη ην κέζν χςνο ησλ θσλνθφξσλ θαη ησλ
πιαηχθπιισλ. Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη, κε ην ζχζηεκα ηεο απηεπηζηαζίαο ην έξγν εθηειείηαη
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απφ ηελ ππεξεζία θαη δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο. Ώληίζεηα, θαηά ηελ εθηέιεζε
κε εξγνιαβία, ην έξγν αλαηίζεηαη ζε εξγνιήπηεο θαη βαξχλεηαη κε ην εξγνιαβηθφ φθεινο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηα δεκφζηα έξγα.
Αμηνιόγεζε ησλ έξγσλ αλαδαζώζεσλ
Με βάζε ηα ζηνηρεία αλσηέξσ πίλαθα, έγηλε αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ αλαδαζψζεσλ. Με ζηαηηζηηθή
κέζνδν (t-test), έγηλε έιεγρνο ηεο ππφζεζεο φηη ηα θσλνθφξα είραλ κεγάιε επηηπρία, ελψ ηα
πιαηχθπιια κεγάιε απνηπρία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην πνζνζηφ θαηαζηξνθήο ησλ έξγσλ
αλαδαζψζεσλ απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο ππξθαγηέο, απνηηκήζεθε ε εθαξκνζζείζα πνιηηηθή
απνθαηάζηαζεο ηνπ Πεληειηθνχ φξνπο.
Ώπνηειέζκαηα
Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ αλσηέξσ, ζπληάρηεθε ν Πίλαθαο 1 αμηνιφγεζεο ησλ
αλαδαζψζεσλ ηνπ Πεληειηθνχ φξνπο:

ΠΟΟΣΟ %

ΜΒΟ ΤΦΟ (κ.)

ΠΟΟΣΟ
ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ
ΚΏΣΏ ΣΏ ΒΣΔ
2 009 & 2018

ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΏ

ΏΡΕΘΜΟ/
ΣΡΒΜΜΏ

ΜΒΟ ΤΦΟ (κ.)

ΠΟΟΣΟ %

ΏΡΕΘΜΟ /
ΣΡΒΜΜΏ

ΤΝΟΛΟ ΦΤΣΧΝ
ΏΝΏ ΣΡΒΜΜΏ

ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΏ %

ΚΧΝΟΦΟΡΏ %

ΤΝΟΛΕΚΟ
ΏΡΕΘΜΟ ΦΤΣΧΝ

ΚΧΝΟΦΟΡΏ
ΒΚΣΏΔ
(ΣΡΒΜΜΏΣΏ)

ΏΡΕΘΜΟ ΒΡΓΧΝ
ΏΝΏΑΏΧΔ

ΠΕΝΏΚΏ

Πίλαθαο 1. Αμηνιόγεζε αλαδαζώζεσλ Πεληειηθνύ όξνπο
Table 1. Evaluation of reforestations in Pentelikon mountain
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΏΝΏΑΏΧΒΧΝ
1.
ΦΤΣΒΤΘΒΝΣΏ
ΒΠΕΜΒΣΡΔΘΒΝΣΏ ΦΤΣΏ
ΦΤΣΏ

2

1,37

96

3

0,94

89

0

0,30

94

12

0,62

69

ΒΚΣΒΛΒΔ ΒΡΓΧΝ ΜΒ ΒΡΓΟΛΏΐΕΏ
ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΔΛΕΚΕΏ 11 ΒΣΧΝ
5

625

62.000

80

6

1.270

127.000

89

5

890

89.000

91

4

970

85.220

76

20

80

78

98

2,25

2

ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΔΛΕΚΕΏ 9 ΒΣΧΝ
11

157

151

97

2,55

6

ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΔΛΕΚΕΏ 6 ΒΣΧΝ
9

162

162

100

1,87

0

ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΔΛΕΚΕΏ 1,5 ΒΣΧΝ
24

198

174

88

0,48

24

ΜΒΡΕΚΏ ΤΝΟΛΏ ΚΏΕ ΜΒΟΕ ΟΡΟΕ ΒΡΓΧΝ ΒΡΓΟΛΏΐΕΏ
20

3.755

363.220

85

15

156

147

94

-

9

6

-

86

15

1,85

91

0

0

95

ΒΚΣΒΛΒΔ ΒΡΓΧΝ ΜΒ ΏΤΣΒΠΕΣΏΕΏ
ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΔΛΕΚΕΏ 11 ΒΣΧΝ
8

3.255

325.500

70

30

101

86

85

1,94

15

ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΔΛΕΚΕΏ 1,5 ΒΣΧΝ
1

180

6.910

91

9

84

84

100

0,30

0

ΜΒΡΕΚΏ ΤΝΟΛΏ ΚΏΕ ΜΒΟΕ ΟΡΟΕ ΒΡΓΧΝ ΏΤΣΒΠΕΣΏΕΏ
9

3.435

332.410

71

29

100

86

86

-

14

14

-

91

ΓΒΝΕΚΏ ΤΝΟΛΏ ΚΏΕ ΜΒΟΕ ΟΡΟΕ
29

7.190

695.630

78

22

129

118

90

-

11

10

-

88
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ΐάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη εθηειέζηεθαλ 29 έξγα αλαδαζψζεσλ
ζε έθηαζε 7.190 ζηξεκκάησλ θαη θπηεχηεθαλ ζπλνιηθά 695.630 θπηά. Με ην ζχζηεκα ηεο
εξγνιαβίαο έγηλαλ 20 έξγα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 3.755 ζηξεκκάησλ, ελψ κε ην ζχζηεκα ηεο
απηεπηζηαζίαο, 9 έξγα ζπλνιηθήο έθηαζεο 3.455 ζηξεκκάησλ. ηα έξγα κε εξγνιαβία, ε αλαινγία
θχηεπζεο ήηαλ 85% θσλνθφξα-15% πιαηχθπιια, ελψ ζηα έξγα κε απηεπηζηαζία, ε αλαινγία ήηαλ
71%-29% αληίζηνηρα. Ο κέζνο αξηζκφο θπηψλ πνπ επηκεηξήζεθε ζην πεδίν ήηαλ 156 θπηά ζηα έξγα
κε εξγνιαβία θαη 100 θπηά ζηα έξγα κε απηεπηζηαζία, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θσλνθφξσλπιαηχθπιισλ ήηαλ 94%-6% ζηε πεξίπησζε ηεο εξγνιαβίαο θαη 86%-14% ζηε πεξίπησζε ηεο
απηεπηζηαζίαο.
Ώπφ ηα ζπγθξίζηκα απμεηηθά κεγέζε ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη, ην κέζν χςνο ησλ αλαδαζψζεσλ
ειηθίαο 11 εηψλ ήηαλ 2,25 κ. ζηελ πεξίπησζε ηεο εξγνιαβίαο θαη 1,94 ζηελ πεξίπησζε ηεο
απηεπηζηαζίαο. Σα αληίζηνηρα χςε ησλ πιαηχθπιισλ ήηαλ 1,37 κ.- 1,85 κ.
Ώπφ ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη απφ ηηο ππξθαγηέο ησλ εηψλ 2009 θαη 2018
θαηαζηξάθεθε ην 88% πεξίπνπ ησλ εθηάζεσλ πνπ είραλ αλαδαζσζεί. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί
φηη 10 απφ ηα έξγα ηνπ Πίλαθα 1 είραλ θαεί θαηά πνζνζηφ 60% πεξίπνπ απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1998,
ε νπνία ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεζνδηαζηήκαηνο απφ ηελ πξνεγνχκελε ππξθαγηά ηνπ έηνπο 1995 (3 έηε)
δελ είρε κεγάιε έληαζε, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πιήξεο θαηαζηξνθή ζε φιε ηελ έθηαζε.
Καηέζηε έηζη εθηθηή ε ιήςε δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ ζηηο επηθάλεηεο πνπ δελ θαηαζηξάθεθαλ, γηα
λα εθηηκεζεί ε εμέιημε ησλ αλαδαζψζεσλ πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί πξηλ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1998.
Σν απνηέιεζκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (t-test) θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα:
Πίλαθαο 2: ηαηηζηηθή αλάιπζε επηηπρίαο-απνηπρίαο θσλνθφξσλ-πιαηχθπιισλ
Table 2: Statistical analysis of conifers and broadleaves success-failure
ΣΏΣΕΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ
ΠΕΝΏΚΏ
2.
Βγθαηάζηαζε (n=29)*
Μέηξεζε (n=29)*
t
p-value
Κσλνθφξα
78.72 (16.19)
94.48 ( 9.06)
-5.868
<0.001
Πιαηχθπιια
21.28(16.19)
5.52 (9.06)
5.868
<0.001
* δίλνληαη κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο

Ώπφ ην απνηέιεζκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πξνθχπηεη φηη ηα θσλνθφξα είραλ κεγάιε επηηπρία
ζηηο αλαδαζψζεηο, ελψ αληίζεηα ηα πιαηχθπιια είραλ κεγάιε απνηπρία.
πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Δπηηπρία θσλνθόξσλ-πιαηύθπιισλ
Γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ αλαδάζσζεο πξνέθπςε φηη ηα θσλνθφξα είραλ κεγάιε επηηπρία, ελψ
αληίζεηα ηα πιαηχθπιια, είραλ κεγάιε απνηπρία. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε
απνηειέζκαηα εξεπλψλ ηφζν ζηελ Βιιάδα, φζν θαη ηνλ δηεζλή ρψξν. Οη Ghanatsas θ.α. (1998)
αλαθέξνπλ επηηπρία αλαδαζψζεσλ ραιεπίνπ πεχθεο ζηελ Υαιθηδηθή ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη
απφ 78% κέρξη 95%. Ώλαθέξνπλ επίζεο επηηπρία ηνπ ζπάξηνπ ζε πνζνζηφ 72% θαη ρακειή επηηπρία
ηεο αξηάο (38%). ε άιιεο έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη ε εηζαγσγή εηδψλ δξπφο (ρλνψδεο, αξηά, πνπξλάξη,
καθξνιέπηο), είρε κέηξηα επηηπρία (Benayas 1998, Γθαλάηζαο θ.α. 2003). Βπίζεο φηη ε πξνζπάζεηα
εηζαγσγήο αξηάο, ρλνψδνπο δξπφο θαη θξάμνπ ζηηο αλαδαζψζεηο ηνπ ετρ-νπ ραξαθηεξίζηεθε απφ
απνηπρία (παλφο θ.α. 2000). Οη Raftoyannis θ.α. (2006), εξεπλψληαο ηελ επηηπρία 3 εηψλ ζηηο
αλαδαζψζεηο ζηε ΐ. Βιιάδα (Quercus fraineto, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa), ζπκπέξαλαλ
φηη ε ππεξνρή ηνπ είδνπο Quercus fraineto, ζε ζρέζε κε ηα άιια 2 είδε, νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη
ήηαλ ηζαγελέο είδνο θαη πξνζαξκφζηεθε ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Δ δηαθνξεηηθή απφθξηζε ησλ εηδψλ,
νθείιoληαλ ζηε δηαθνξεηηθή αληνρή απηψλ ζε ζπλζήθεο πδαηηθνχ ζηξεο.
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνέθπςε φηη ε αχμεζε θαζ‘ χςνο ησλ
πιαηχθπιισλ, ήηαλ γεληθά πνιχ κηθξή. Σν ίδην αλαθέξνπλ θαη ζηελ έξεπλά ηνπο νη Γθαλάηζαο θ.α.
(2003). Εθαλνπνηεηηθή αχμεζε παξαηεξήζεθε κφλν ζε έλα ηκήκα ηνπ Πεληειηθνχ φξνπο, ζην νπνίν
θπηεχηεθε ρλνψδεο δξπο ζε πηλάθηα, κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1995. Δ επηηπρία ηεο δξπφο ζην ηκήκα
απηφ ήηαλ ζεκαληηθή θαζψο θαη ε αχμεζε θαζ‘ χςνο (1,77 κ.) (Υξηζηαθφπνπινο 2010).

169

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Αμηνιόγεζε εξγνιαβίαο-απηεπηζηαζίαο
Ώπφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1 ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλαδαζψζεσλ, πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ
θχηεπζε ε αλαινγία θσλνθφξσλ-πιαηχθπιισλ ήηαλ 85%-15% ζηε πεξίπησζε ηεο εξγνιαβίαο, ελψ
ζηε πεξίπησζε ηεο απηεπηζηαζίαο ήηαλ 71%-29% αληίζηνηρα. Ώπηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη
εξγνιάβνη πξνηηκνχλ ηα θσλνθφξα έλαληη ησλ πιαηχθπιισλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο βησζηκφηεηάο ηνπο.
Βμεγείηαη φκσο, θαη κε ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ δαζηθνχ θπησξίνπ ηα ηειεπηαία
ρξφληα, θπξίσο ζε πιαηχθπιια είδε.
εκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ (εξγνιαβία-απηεπηζηαζία) παξαηεξείηαη ζηνλ
αξηζκφ ησλ θπηψλ αλά ζηξέκκα πνπ κεηξήζεθαλ ζην πεδίν. ηα έξγα κε εξγνιαβία, φ κέζνο αξηζκφο
ήηαλ 156 θπηά αλά ζηξέκκα, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζηα έξγα κε απηεπηζηαζία ήηαλ 100. Δ
αλαινγία θσλνθφξσλ-πιαηχθπιισλ πνπ κεηξήζεθε ζην πεδίν ήηαλ 94%-6% ζηελ εξγνιαβία, ελψ ε
αληίζηνηρε ζηελ απηεπηζηαζία ήηαλ 90%-10%. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα
φηη, ε απνηπρία ησλ πιαηχθπιισλ ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ην ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ έξγσλ. εκαληηθή
δηαθνξά πξνθχπηεη ζηνλ αξηζκφ ησλ θπηψλ αλά ζηξέκκα. Με ην ζχζηεκα ηεο εξγνιαβίαο θπηεχεηαη
πνιχ κεγαιχηεξνο αξηζκφο θπηψλ αλά ζηξέκκα, θπξίσο θσλνθφξσλ, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θαη
πςειφηεξνπ θέξδνπο.
Ώπφ ηα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ηελ αχμεζε θαζ‘ χςνο, πξνθχπηεη φηη δελ
παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ηφζν γηα ηα θσλνθφξα φζν θαη γηα
ηα πιαηχθπιια. Παξαηεξείηαη βέβαηα κηα κεγαιχηεξε κέζε αχμεζε θαζ‘ χςνο ησλ θσλνθφξσλ ζηελ
εξγνιαβία θαη κηα κεγαιχηεξε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ πιαηχθπιισλ ζηελ απηεπηζηαζία.
Γηάξθεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλαδαζώζεηο
Δ ρξήζε κεγάινπ αξηζκνχ θσλνθφξσλ αλά ζηξέκκα πνπ είδακε αλσηέξσ, νδεγεί ζηε γξήγνξε
θάιπςε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ κε κνλνθαιιηέξγεηεο θσλνθφξσλ. Υαξαθηεξηζηηθή ε επφκελε εηθφλα
(Βηθφλα 2), ζηελ νπνία θαίλνληαη νη αλαδαζψζεηο ειηθίαο 9 εηψλ (2008) ( εξγνιαβία) ζην Πεληειηθφ
φξνο:

Βηθφλα 2. Αλαδάζσζε θσλνθόξσλ ειηθίαο 9 εηώλ ζην Πεληειηθό όξνο
Image 2. Reforestation with 9-years conifers in Pentelikon mountain

Οη αλαδαζψζεηο ηεο αλσηέξσ εηθφλαο, θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ έηνπο
2009. ην ζχλνιν ησλ αλαδαζψζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (88%)
θαηαζηξάθεθε θαηά ηα έηε 2009 θαη 2018.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη κεγάινο αξηζκφο έξγσλ αλαδαζψζεσλ πνπ είραλ γίλεη κεηά ηελ ππξθαγηά
ηνπ 1982 θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ έηνπο 1995, θαζψο θαη φηη ζεκαληηθφο
αξηζκφο έξγσλ αλαδαζψζεσλ πνπ είραλ γίλεη ηελ ηξηεηία 1995-1997 (Υξηζηαθφπνπινο 2010),
θαηαζηξάθεθαλ απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1998, πξνθχπηεη αλακθίβνια φηη ε εθαξκνζζείζα πνιηηηθή
απνθαηάζηαζεο κε αλαδαζψζεηο ζην Πεληειηθφ φξνο ήηαλ αλεπηηπρήο.
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Δ θξαηνχζα άπνςε, ε νπνία εληζρχεηαη θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κεηά απφ θάζε
κεγάιε θαηαζηξνθή, φηη δειαδή ηα πεχθα είλαη ππεχζπλα γηα ηηο ππξθαγηέο θαη φηη ζα πξέπεη λα
θπηεχνπκε πιαηχθπιια, απνηειεί κηα κνλνκεξή πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα. Ώπφ ηε δηεζλή εκπεηξία,
αιιά θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη ε εγθαηάζηαζε πνιιψλ εηδψλ
πιαηχθπιισλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή επηηπρία. Βπίζεο είλαη γλσζηφ φηη νη εθηάζεηο ησλ
αείθπιισλ πιαηχθπιισλ θαίγνληαη θαη δίλνπλ έληνλεο θαη θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο. Δ εγθαηάζηαζε
θπινβφιισλ πιαηχθπιισλ κε έληνλε δηαπλνή θαη αλάγθεο ζε λεξφ, δελ είλαη εθηθηή ζε μεξνζεξκηθά
πεξηβάιινληα (Radoglou θαη Raftoyannis 2001, Raftoyannis θ.α. 2011).
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ
αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα αιιάμεη άκεζα ε
εθαξκνδφκελε πνιηηηθή απνθαηάζηαζεο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ζηε ρψξα καο. Δ λέα απηή πνιηηηθή
ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο δαζνπνλίαο θαη λα ζηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή
δηαρείξηζε κεγάισλ ππεξηνπηαθψλ εθηάζεσλ θαη φρη ζηηο απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο κεηά απφ θάζε
ππξθαγηά. ηα πιαίζηα ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ζα πξέπεη λα είλαη ε επζηάζεηα
ησλ νηθνζπζηεκάησλ έλαληη ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ππξθαγηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη
λα ζηνρεχνπκε ζηελ ηνπηαθή εηεξνγέλεηα θαη φρη κφλν ζηελ εηεξνγέλεηα ζε επίπεδν ζπζηάδαο κε ηελ
εηζαγσγή λέσλ εηδψλ ή ηε ρξήζε πιαηχθπιισλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε αιιαγή ηεο δαζηθήο
κνξθήο ζε θάπνηεο πεξηνρέο (π.ρ. ζηε δψλε κίμεο δαζψλ-νηθηζκψλ) (Moreira θ.α. 2012, Vallejo θ.α.
2012). Οη άκεζεο ελέξγεηεο κεηά απφ ηελ ππξθαγηά, ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ θαη‘ αξρήλ ζηελ
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηε δίαηηα ησλ πδάησλ. Δ αλαδάζσζε, ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί σο
πξαθηηθή απνθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί πνηθίινπο ζηφρνπο, φπσο ηελ απνζεθεπηηθή
ηθαλφηεηα ζε άλζξαθα, ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο άγξηαο παλίδαο, ηηο αλάγθεο
αλαςπρήο, ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, ηέινο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε νη ηνπηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε πξντνχζα θιηκαηηθή αιιαγή, παξάγνληεο νηθνλνκηθνί,
θνηλσληθνί θαζψο θαη νη αλάγθεο θαη αληηιήςεηο ησλ θαηνίθσλ (stakeholders).
Ώbstract
In this paper we investigated the success and failure of the installation of conifers and broad-leaved
trees in 29 reforestation projects of Pentelikon mountain, as well as the continuation of the young
ecosystems during the time. With combined use of file data and field measurements, calculated the
installation and survival rates of conifer-broadleaved trees, as well as the rates of destruction from
fires in years 2009 and 2018. The results confirmed the success of conifers over broad-leaved trees, as
well as the small surviving rates of new established ecosystems against frequent fires. The last one,
leads to conclusion of failure of the adopted restoration policy and the need for new remediation
policies.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζνθνκία-Ώζηηθό Πξάζηλν

Δ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ
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Πεξίιεςε
Δ κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο επηβάιεη λα βειηηψζνπκε ην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ ρψξσλ αζηηθνχ
πξαζίλνπ (ΥΏΠ) ζηηο πφιεηο καο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πην αλζεθηηθνί, θαη λα κεηξηάζνπκε ηηο
επηπηψζεηο πνπ απηή ε κεηαβνιή ζα επηθέξεη. Οη ρψξνη πξαζίλνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν πιεκκπξψλ, ελψ
παξάιιεια απνηεινχλ ηα ηειεπηαία θαηαθχγηα βηνπνηθηιφηεηαο ζηα αζηηθά θέληξα. Σν έξγν LIFE
Grin, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαιείηαη λα αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν θαη
ζπκκεηνρηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ ΥΏΠ ζε
ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη επίζεο πξαθηηθέο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε
ηφζν ηε κείσζε ηεο εππάζεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, φζν θαη ησλ εθπνκπψλ. Σν πιαίζην
επηθεληξψλεηαη ζηελ επξσκεζνγεηαθή πεξηνρή θαη ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο ηεο δαζνθνκίαο πφιεσλ,
ηεο θιηκαηνινγίαο, ηεο γελεηηθήο, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: πξάζηλεο ππνδνκέο, δηαρείξηζε αζηηθνύ πξαζίλνπ, πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή,
βειηίσζε ηεο θιηκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο πόιεηο, δαζνθνκία πόιεσλ.
Βηζαγσγή
Δ Μεζφγεηνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζεξκή θειίδα (hotspot) βηνπνηθηιφηεηαο (Myers θ.α. 2000),
αιιά παξάιιεια αλήθεη ζηηο πην ηξσηέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο
(Diffenbaugh θαη Giorgi 2012). χκθσλα κε ηελ 5ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο IPCC (2014) ε κεηαβνιή
ηνπ θιίκαηνο ζηελ Μεζφγεην αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξεη κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ, αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο, έληαζεο θαη δηάξθεηαο ησλ πεξηφδσλ μεξαζίαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ
Βιιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2021-2050 θαη 2071-2100 γηα ην εγγχο θαη απψηεξν κέιινλ, αληίζηνηρα
(Γηαλλαθφπνπινο θ.α. 2009, WWF Βιιάο 2012) δείρλνπλ 50% αχμεζε ησλ ζεξκψλ εκεξψλ γηα ηελ
πεξίνδν 2021-2050 θαη 100% κεηαμχ 2071-2100. Οη θαηά κέζν φξν 6,7 εκέξεο θαχζσλα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο 1961-1990 πξνβιέπεηαη λα δηπιαζηαζηνχλ (12,8εκ.) ηελ πεξίνδν 2021-2050 θαη λα
πεληαπιαζηαζηνχλ (30,50εκ.) ηελ πεξίνδν 2071-2100. Βπίζεο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαίλεηαη
λα ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ησλ μεξψλ εκεξψλ. χκθσλα κε ηηο ίδηεο εθηηκήζεηο, νη πεξηνρέο πνπ
αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν είλαη ε Ώλαηνιηθή ηεξεά, ε Βχβνηα, ε Θεζζαιία, θαζψο
θαη ηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ θαη ε Κξήηε.
Οη Γηαλλαθφπνπινο θ.α. (2009) δηεξεχλεζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηηο δέθα
κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Βιιάδαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο, νη ήδε ππάξρνπζεο δπζκελείο
ζπλζήθεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ζηηο πφιεηο πξφθεηηαη λα εληαζνχλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2021-2050, ζε
Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Λακία θαη Λάξηζα αλακέλνληαη κέρξη θαη 20 πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαχζσλα
θαη‘ έηνο. Παξάιιεια, ζε Λακία, Λάξηζα, ΐφιν, Θεζζαινλίθε θαη Ώζήλα, ε ζπλνιηθή εηήζηα
βξνρφπησζε ζα κεησζεί, ελψ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 10-20% νη αθξαίεο βξνρνπηψζεηο.
πλεπψο, θαίλεηαη πσο απμάλεηαη ν θίλδπλνο ηφζν γηα πιεκκπξηθά επεηζφδηα φζν θαη γηα εμάπισζε
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ππξθαγηψλ ζηα πεξηαζηηθά δάζε, ελψ παξάιιεια γίλνληαη δπζκελέζηεξεο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ
θαηνίθσλ ζηηο πφιεηο.
Οη ρψξνη πξαζίλνπ ζηηο πφιεηο έξρνληαη λα παίμνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άκβιπλζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο. Δ ζεκαζία ηνπο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε γηα ηελ πνηφηεηα
δσήο ησλ θαηνίθσλ, θαζψο απφ ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπο θαη πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά
νηθνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε. Ο ξφινο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηε ξχζκηζε ηνπ
αζηηθνχ θιίκαηνο, κε βαζηθφηεξε παξάκεηξν απηή ηεο κείσζεο ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ηφζν
άκεζα κέζσ ηεο ζθίαζεο, φζν θαη έκκεζα αθελφο κε ηε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ αθεηέξνπ κε ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα ςχμε, απνηειεί έλα
αληηθείκελν ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα (π.ρ. Davies θ.α. 2011,
Kontogianni θ.α. 2011, Oliveira θ.α. 2011, Ng θ.α. 2012, Tsitsoni θ.α. 2014, Tsitsoni θ.α.).
Οη ρψξνη πξαζίλνπ πιένλ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, βειηηψλνπλ ηελ
πνηφηεηα ηνπ αέξα, κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ πιεκκπξψλ, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ ηα ηειεπηαία
θαηαθχγηα βηνπνηθηιφηεηαο ζηα αζηηθά θέληξα. Βπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπκε ηνπο
ζεκαληηθνχο απηνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηελ απεηιή πνπ απνηειεί ε θιηκαηηθή
κεηαβνιή γηα απηνχο, λα κειεηήζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηξφπνπο δηαρείξηζεο
ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπο.
Σν Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ θαη Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ Βιιεληθνχ Γεσξγηθνχ
Οξγαληζκνχ Αήκεηξα (ΒΛΓΟ Αήκεηξα) πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή
ζρεδίαζε θαη πινπνηεί, απφ θνηλνχ κε ηελ Γεληθή Α/λζε Ααζψλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο, ηελ Κεληξηθή Έλσζε Αήκσλ Βιιάδνο, ην Αήκν Ώκαξνπζίνπ, ην Αήκν
Δξαθιείνπ θαη ηελ εηαηξία πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο – Σερλννκνηφζηαζε, ην επξσπατθφ Έξγν
LIFE GrIn: «Πξνψζεζε ηεο Βλζσκάησζεο Πξαζίλσλ Τπνδνκψλ ζηνλ Ώζηηθφ Εζηφ γηα ηε ΐειηίσζε
ηεο Αηαθπβέξλεζεο ζε ρέζε κε ηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή ζηηο Πφιεηο». Σν έξγν δηαξθεί 40 κήλεο
(06/2018 - 12/2021) θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο θιηκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ πφιεσλ κέζσ ηεο
ελζσκάησζεο ησλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ ηνπο, κε πηινηηθέο εθαξκνγέο ζηελ Ώηηηθή (Αήκνο
Ώκαξνπζίνπ) θαη ζηελ Κξήηε (Αήκνο Δξαθιείνπ). Σν LIFE GrΕn ζα δεκηνπξγήζεη έλα
νινθιεξσκέλν πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
Υψξσλ Ώζηηθνχ Πξαζίλνπ (ΥΏΠ) πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο δεκφζηεο αμίεο θαη ηαπηφρξνλα ζα
πξνσζεί ηελ αζηηθή πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Δ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ πφιεσλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ πηνζέηεζε
ελφο πιαηζίνπ αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο θιηκαηηθέο
εθηηκήζεηο θαη ζα πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη έλα ηζρπξφ θάζκα πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ αμηψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή πινπνίεζεο –Μεζνδνινγία θαη δξάζεηο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
Πεξηνρέο πινπνίεζεο έξγνπ
Σν έξγν LIFE GrΕn ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελζσκάησζε ζπλεθηηθήο θιηκαηηθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ πξάζηλσλ ππνδνκψλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζε δχν Αήκνπο, Ώκαξνπζίνπ Ώηηηθήο θαη Δξαθιείνπ Κξήηεο.
Σα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Αήκνπ Ώκαξνπζίνπ θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 13,093Km2 θαη νη ρψξνη
αζηηθνχ πξαζίλνπ έθηαζε 11,6ha (Αήκνο Ώκαξνπζίνπ 2015). Ώληίζηνηρα, ν Αήκνο Δξαθιείνπ έρεη
έθηαζε 244.613Km2 θαη νη ρψξνη αζηηθνχ πξαζίλνπ αλέξρνληαη ζηα 55,7ha.
Ο πιεζπζκφο κίαο πφιεο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά
ηε ζέζπηζε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, θαζψο ε βαζηθφηεξε αξρή θαηά ηελ άζθεζε ηεο
Ααζνθνκίαο Πφιεσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηφζν ησλ θαηνίθσλ, φζν θαη ησλ
επηζθεπηψλ κίαο πφιεο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 (ΒΤΒ 2011), ν πιεζπζκφο ηνπ Αήκνπ
Ώκαξνπζίνπ αλέξρεηαη ζε 72.333 θαηνίθνπο θαη ν Αήκνο Δξαθιείνπ ζε 173.993 θαη έρνπλ
παξνπζηάζεη αχμεζε, ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία (1981-2011) θαηά 33% θαη 43% αληίζηνηρα.
Εδηαηηέξσο ν Αήκνο Δξαθιείνπ θηινμελεί πνιιαπιάζην πιεζπζκφ, ιφγσ ηεο επηκεθπκέλεο
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.
ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, νη δχν πξναλαθεξφκελνη Αήκνη επηιέρζεθαλ σο πεξηνρέο έξεπλαο,
θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα, κε απμεκέλν πιεζπζκφ (κφληκν θαη κε) θαη εμαηηίαο ηεο
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γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ θιηκαηηθψλ ηνπο ζπλζεθψλ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο ψζηε λα δηαηππσζεί θαη λα πξνσζεζεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηε
δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΥΏΠ.
Γξάζεηο ηνπ έξγνπ
Ώξρηθά, έγηλε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (αλάιπζε SWOT) ησλ ζπκκεηερφλησλ
δήκσλ, Ώκαξνπζίνπ θαη Δξαθιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΥΏΠ. Γηα ηελ αλάιπζε θαηαγξάθεθαλ κία ζεηξά εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ αθελφο ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη
αθεηέξνπ ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ πξνζαξκνγή έθαζηνπ Αήκνπ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ώλάκεζα ζηνπο
παξάγνληεο απηνχο ήηαλ θαη ε αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο ρισξίδαο θαη βιάζηεζεο, ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη θαηλνηππηθή αλάιπζε.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ Αήκνπ Ώκαξνπζίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα
απφ ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηεο ΒΜΤ ζην Σαηφη (πεξίνδνο 1956 – 2018, 63 έηε) θαη ηελ Νέα
Φηιαδέιθεηα (πεξίνδνο 1955 – 2018, 64 έηε), θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ θιίκαηνο ζηνλ Αήκν
Δξαθιείνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ θνληηλφ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο ΒΜΤ ζην
αεξνδξφκην ηνπ Δξαθιείνπ (πεξίνδνο 1955 – 2017, 63 έηε).
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπηηθήο πνηθηιφηεηαο, κε ρξήζε ησλ δεηθηψλ βηνπνηθηιφηεηαο [δείθηεο
πινχηνπ εηδψλ (S) θιπ], πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ άλνημε ηνπ 2019 δεηγκαηνιεςίεο βιάζηεζεο (είδε
δέλδξσλ) θαη απηνθπψλ εηδψλ (πνψδε θπηά) ζε 16 αζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ζην Αήκν Ώκαξνπζίνπ
θαη ζε 14 ζην Αήκν Δξαθιείνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αληηπξνζσπεπηηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο
δηαζηάζεσλ 100m2 (10m x 10m) (Μάξγαξεο 1976, Ώζαλαζηάδεο 1982) γηα ηε βιάζηεζε θαη 0,25m2
(0,5m x 0,5m) (Κνπηζίδνπ 1995) γηα ηα απηνθπή είδε ζηνπο αζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ. ε θάζε κηα
δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα θαηαγξάθεθαλ ηα θπηηθά είδε, κεηξήζεθε ν πινχηνο θαη ν αξηζκφο ησλ
αηφκσλ θάζε είδνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, δεκηνπξγήζεθε πξσηφθνιιν κε βάζε ηελ
ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία.
ηνπο ίδηνπο ρψξνπο αζηηθνχ πξαζίλνπ θαηαγξάθεθαλ δεδνκέλα θαηλνηππηθήο πγείαο ησλ δέληξσλ
θαη ζάκλσλ, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ε αληνρή ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαπνλήζεηο (ξχπαλζε,
αζζέλεηεο, ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο θιπ) θαη κεηξήζεθαλ απμεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, χςνο θαη
δηάκεηξνο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε αχμεζεο θαη βησζηκφηεηαο.
Παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ δήκσλ,
Ώκαξνπζίνπ θαη Δξαθιείνπ, αλαπηχρζεθε ηξαηεγηθή Αέζκεπζεο ησλ Βκπιεθνκέλσλ θαη
εθπνλήζεθε ιεπηνκεξέο ρέδην Βπηθνηλσλίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηνρεπφκελνπ
θνηλνχ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ.
Tα απνηειέζκαηα ηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνπο δχν Αήκνπο ζα
ελζσκαησζνχλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ XΏΠ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα
πεξηιακβάλνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη ηηο ιχζεηο, θαζψο θαη ηνπο δείθηεο
γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ XΏΠ ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ελψ
ηαπηφρξνλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ XΏΠ
ζηνπο 2 Αήκνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ησλ
ηνπηθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη λα
επηιπζνχλ ηπρφλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο. ην ηέινο ηνπ έξγνπ ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ Αήκσλ
Ώκαξνπζίνπ θαη Δξαθιείνπ ζα αμηνινγεζνχλ θαη ζα αλαζεσξεζνχλ.
Βπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα αλαπηπρζεί κηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο, ε νπνία ζα
ρξεζηκεχζεη επίζεο σο κεηξψν ησλ XΏΠ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ θιηκαηηθή δηαθπβέξλεζε. Αηαρεηξηζηήο
ηεο πιαηθφξκαο ζα είλαη ε ΚΒΑΒ, κε ζηφρν ηελ ελδερφκελε ζπκκεηνρή θαη εκπινθή πεξηζζφηεξσλ
δήκσλ, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ έξγνπ ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα
αλαπαξαγσγήο θαη πξνζαξκνγήο.
Γεληθά, ην LIFE GrΕn ζα αλαπηχμεη κηα ζεηξά εξγαιείσλ θαη δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε,
αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ XΏΠ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ιάβεη ππφςε θαη ηε δεκφζηα αληίιεςε ζρεηηθά κε ηηο αμίεο πνπ
απνξξένπλ απφ απηνχο. Παξάιιεια, ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνηφκα εξγαιεία δηαρείξηζεο ησλ
επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο θαη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο
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ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ), θαζψο θαη ζεζκηθά κνληέια καθξνπξφζεζκεο ζχκπξαμεο θαη δηαδηθαζίεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Σα εξγαιεία θαη νη δηαδηθαζίεο ζα αλαζεσξεζνχλ κέζσ πηινηηθήο
εθαξκνγήο ζηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο δήκνπο, φπνπ ζα εθαξκνζηεί έλα εθηεηακέλν πξφγξακκα
αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε δέζκεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ.
Ώπνηειέζκαηα
Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (SWOT) ζηνπο Αήκνπο
Ώκαξνπζίνπ θαη Δξαθιείνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
Κιηκαηηθέο πλζήθεο θαη επίδξαζή ηνπο ζηε βιάζηεζε
Δ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αήκνπ Ώκαξνπζίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεζνγεηαθφ θιίκα κε ζεξκά
θαη μεξά θαινθαίξηα (ρήκα 1). Οη παξνχζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην Αήκν είλαη ζεξκφηεξεο,
ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξα, θπξίσο ην θαινθαίξη θαη ηελ άλνημε. Ώχμεζε εληνπίδεηαη θαη ζην
κέγεζνο ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ, αιιά θαη αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ ζεξκηθψλ επεηζνδίσλ πνπ
ζηηο κέξεο καο θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζχγθξηζε κε
παιαηφηεξα. Αε δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θαζεζηψο ησλ
βξνρνπηψζεσλ θαη θαηαγξάθεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο, δει. αχμεζε
ηεο μεξφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε επίπεδν έηνπο θαη επνρηθά θπξίσο ην θαινθαίξη. Οη ηαρχηεηεο
αλέκνπ εκθαλίδνπλ κείσζε ησλ κεγεζψλ ηνπο πηζαλψο εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ηεο δφκεζεο πνπ
επεξεάδεη ηελ ηξαρχηεηα ηεο εδαθηθήο επηθάλεηαο.
Οη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην Αήκν Ώκαξνπζίνπ απμάλνπλ ηελ ζεξκηθή θαη πδαηηθή
θαηαπφλεζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο αιιά θαη ηνπ πξαζίλνπ ηεο πφιεο. Οη ζπλζήθεο απηέο θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηε βειηίσζε ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηεο βιάζηεζεο, ηελ επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ, ηελ
πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ άξδεπζεο θ.ιπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαηήξεζε ησλ πξάζηλσλ
ππνδνκψλ, ππφ ην πθηζηάκελν θιηκαηηθφ θαζεζηψο, είλαη πιένλ επηηαθηηθή γηα ηελ αλάζρεζε ησλ
επηπηψζεσλ ησλ δπζκελψλ, γηα ηε βιάζηεζε, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
Ώληίζηνηρα, ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αήκνπ Δξαθιείνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεζνγεηαθφ θιίκα
κε ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα (ρήκα 1). Σα θαινθαίξηα εκθαλίδνληαη ζρεδφλ κε κεδεληθά
θαηαθξεκλίζκαηα θαη απηφ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε θπζηθή ή ηελ αζηηθή
βιάζηεζε. Οη ζπλζήθεο έρνπλ γίλεη ειαθξψο ζεξκφηεξεο, ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξα, θπξίσο ην
θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν. Βληνπίδεηαη πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ
λχρηαο, ππνδεηθλχνληαο φηη νη ξπζκνί εμάηκηζεο απφ ην έδαθνο αιιά θαη νη ξπζκνί αλαπλνήο ησλ
θπηψλ απμάλνπλ επίζεο. Αελ εκθαλίδεηαη νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζρεηηθή πγξαζίαο, κε
εμαίξεζε ην θαινθαίξη, νπφηε θαη ε παξαηεξνχκελε αχμεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Οη
παξαπάλσ κεηαβνιέο απμάλνπλ ηελ πδαηηθή θαηαπφλεζε ηεο βιάζηεζε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο
ησλ λπρηεξηλψλ ζεξκνθξαζηψλ. Δ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο θαίλεηαη λα βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο
ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηδξάζεσλ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε φηη αθνξά
ζηηο πδαηηθέο αλάγθεο ησλ θπηψλ. Βληνχηνηο, ε ζέζε ηεο πεξηνρήο (ζην λνηηφηεξν άθξν ηεο ρψξαο)
ραξαθηεξίδεη ην θιίκα ηεο πνπ είλαη γεληθά πνιχ ζεξκφηεξν θαη πνιχ μεξφ κε ζρεδφλ άλπδξα
θαινθαίξηα. Δ επίδξαζε ζην πξάζηλν ηφζν εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, αιιά αθφκα θαη ζηηο δαζηθέο
πεξηνρέο είλαη ηζρπξή κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπίνπ ηεο Κξήηεο. Γηα ηε
ζπληήξεζε πξάζηλσλ δσλψλ απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, αιιά θαη εθαξκνγή
δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηε βιάζηεζε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζή ηεο. Βπίζεο, εηδηθά γηα
ηελ πεξηνρή είλαη επηβεβιεκέλε ε επηινγή θαη εγθαηάζηαζε μεξαλζεθηηθψλ εηδψλ κε ρακειέο
πδαηηθέο απαηηήζεηο, αιιά θαη ε επηινγή αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δ
ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεξκηθνχ θφξηνπ ηεο πφιεο θαη ζα πξέπεη
λα απνηειέζεη βαζηθφ άμνλα ζρεδηαζκνχ ησλ επεκβάζεσλ εηδηθά ζηελ πφιε ηνπ Δξαθιείνπ.
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ρήκα 1. Οκβξνζεξκηθά δηαγξάκκαηα γηα ηνπο θιηκαηηθνύο ζηαζκνύο Σαηνΐνπ, Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Ζξαθιείνπ
Figure 1. Pluvio – thermic diagrams of Tatoi, Nea Philadelfia and Heraklio climate stations

Βηνπνηθηιόηεηα
Με βάζε ηε δεηγκαηνιεςία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 16 αζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ Αήκνπ
Ώκαξνπζίνπ, θαηαγξάθεθαλ 40 είδε δέλδξσλ. Ώπφ ηα 40 δελδξψδε είδε πνπ θαηαγξάθεθαλ ηα 23
ήηαλ απηφρζνλα θαη ηα 17 ήηαλ αιιφρζνλα. ζν αθνξά ηε δεηγκαηνιεςία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα
ηελ εθηίκεζε ηνπ πινχηνπ ησλ απηνθπψλ θπηηθψλ εηδψλ ζηνπο 16 αζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ
θαηαγξαθήθαλ 87 απηνθπή θπηηθά είδε εθ ησλ νπνίσλ ηα 82 ήηαλ απηφρζνλα θαη ηα 5 ήηαλ
αιιφρζνλα. Ώληίζηνηρα, ζηνπο 14 ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ Αήκνπ Δξαθιείνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δεηγκαηνιεςίεο, θαηαγξάθεθαλ 48 είδε δέλδξσλ (ηα 22 ήηαλ απηφρζνλα, ηα 23 ήηαλ αιιφρζνλα θαη
ηα 3 ήηαλ εγθιηκαηηζκέλα) θαη 89 απηνθπή θπηηθά είδε εθ ησλ νπνίσλ ηα 87 ήηαλ απηφρζνλα θαη ηα 2
ήηαλ αιιφρζνλα.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηνπο ππφ κειέηε ρψξνπο αζηηθνχ πξαζίλνπ ησλ Αήκσλ
Ώκαξνπζίνπ θαη Δξαθιείνπ, ε πνηθηιία ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο ρισξηδηθήο ζχλζεζεο ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή κε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο ρξήζεο απηνθπψλ εηδψλ. Δ ζεκαζία ησλ δέλδξσλ θαη
ησλ απηνθπψλ θπηηθψλ εηδψλ ζπλίζηαηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη
αληαγσληζηηθφηεηα, πέξαλ ησλ άιισλ σθειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηδηαβξσηηθή ηθαλφηεηα,
ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Βπηπιένλ, ε βιάζηεζε
θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ ιεηηνπξγεί ερνκνλσηηθά, θαζψο απνηξέπεη ηα πςειά επίπεδα ζνξχβνπ. Χο
πξνο ηε βηνπνηθηιφηεηα, ε αμία ηνπο έγθεηηαη ζηελ πξνζθνξά ελδηαηηήκαηνο (απνηεινχλ κνλαδηθφ
βηφηνπν γηα πιεζψξα δσηθψλ εηδψλ, εληφκσλ θαη κπθήησλ). ΐειηηψλνπλ αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά
ηηο πξάζηλεο δηαδξνκέο θαη θέξνπλ ζην πξνζθήλην γλψξηκεο παξαδνζηαθέο εηθφλεο ηνπ επξχηεξνπ
κεζνγεηαθνχ πεξηβάιινληνο.
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Φαηλνηππηθή Αλάιπζε
ην ζχλνιν ησλ δέληξσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Αήκν Ώκαξνπζίνπ, ε πγεία ηνπο ήηαλ άθξσο
ηθαλνπνηεηηθή κε ηξεηο κφλν πεξηπηψζεηο πνπ ήηαλ άξξσζηα. Ο κέζνο φξνο ηεο δηακέηξνπ ζπλνιηθά
γηα φια ηα είδε ήηαλ 27,45cm ελψ γηα ην χςνο 7,33m. Κχξην πξφβιεκα πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ζε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έξεπλαο φπνπ νη ξίδεο ησλ πεχθσλ είραλ πξνθαιέζεη δεκηά ζην νδφζηξσκα ηνπ
πεδνδξνκίνπ.
Ο κέζνο φξνο ηεο δηακέηξνπ ζπλνιηθά γηα φια ηα δέληξα πνπ κεηξήζεθαλ ζην Αήκν Δξαθιείνπ
ήηαλ 24,75cm ελψ ην χςνο 4m. Δ πγεία ησλ δέληξσλ, ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή κε
εμαίξεζε θάπνηα άηνκα κνπξηψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεξηθέο ή νιηθέο μεξάλζεηο εμαηηίαο ηεο
πξνζβνιήο ηνπο απφ ην μπινθάγν έληνκν Xylotrechus chinensis.











Πιένλ ησλ παξαπάλσ, ην έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ:
Ώλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε επίπεδν δήκσλ γηα ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε
νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ Πξάζηλσλ Τπνδνκψλ, ηδηαίηεξα ησλ XΏΠ.
Βθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο απνζήθεπζεο ηνπ CΟ2 απφ ηηο XΏΠ γηα ηνπο 2 δήκνπο-εηαίξνπο θαη
ελίζρπζε ηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ.
Μείσζε ηνπ εθπνκπψλ ηνπ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζσ ελφο θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα
κεηψλεη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο.
Καζηέξσζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη δεηθηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θιίκαηνο ζηε
δηαρείξηζε ησλ XΏΠ θαη παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζήο ηνπο.
Βθαξκνγή πιαηζίνπ δηαρείξηζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο θιηκαηηθέο – νηθνινγηθέο ζπλζήθεο γηα
ηε δεκηνπξγία λέσλ ή ηελ ελίζρπζε θαη ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ XΏΠ.
Αέζκεπζε ζπλνιηθά 10 Αήκσλ γηα ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ φπσο πξφθεηηαη λα νξηζηνχλ απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο.
ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ XΏΠ κέζσ ηεο θαιχηεξεο πγείαο ησλ δέλδξσλ, ηεο ζχλζεζεο ησλ
εηδψλ θαη ηεο απμεκέλεο πξάζηλεο θάιπςεο.
Αεκηνπξγία πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα ελζσκαηψλεη πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηηο Πξάζηλεο
Τπνδνκέο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
θαζψο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
αλαπαξαγσγήο ηεο.
Θέζπηζε θαλνληζηηθήο πξάμεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην πιαίζην
δηαρείξηζεο ησλ XΏΠ ζηελ Βιιάδα.

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ αλάγθε βειηίσζεο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ θαη ηεο αληνρήο ηνπο ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή επηζεκαίλεηαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ Βπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηελ
αζηηθή πξνζαξκνγή (EEA 2012a, 2012b, 2016). Χζηφζν, ε άκβιπλζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ
θιίκαηνο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζε έλα πιαίζην αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ δαζψλ, ην νπνίν
ζα πεξηιακβάλεη ηηο θιηκαηηθέο πηπρέο θαη ζα δηαθπιάζζεη έλα κεγάιν θάζκα πεξηβαιινληηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αμηψλ. Κάζε πιαίζην δηαρείξηζεο αζηηθψλ δαζψλ πνπ δελ αληηκεησπίδεη
ην δήηεκα ηνπ θιίκαηνο, απνηπγράλεη λα αληηκεησπίζεη ηηο βαζηέο επηπηψζεηο ηεο αεηθνξίαο ησλ
αζηηθψλ δαζψλ (Ordonez θ.α. 2010).
Σν έξγν LIFE GrIn έξρεηαη λα ζπλερίζεη ην εζληθνχ ελδηαθέξνληνο έξγν «Αεκηνπξγία
νινθιεξσκέλνπ πξνηχπνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θπβεξλεηηθή ζηε δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο δαζνπνλίαο
θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πφιεσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή» (http://www.greentree.gr), ηνπ νπνίν
πεξηνρή πινπνίεζεο ήηαλ ν Αήκνο Θεζζαινλίθεο. ην πιαίζην ηνπ GreenTree θαηαξηίζηεθε
νινθιεξσκέλν κεηξψν δέλδξσλ, ην νπνίν παξείρε δεδνκέλα γηα ηνλ ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ ηνπ
Αήκνπ. Χζηφζν, ην LIFE GrIn θαιείηαη λα αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπκκεηνρηθφ πιαίζην γηα
ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ XΏΠ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ελζσκαηψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο απφ
ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη επίζεο πξαθηηθέο πνπ ζα
ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηελ κείσζε ηεο εππάζεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, φζν θαη ησλ εθπνκπψλ.
Σα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θιηκαηηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηηο δχν πεξηνρέο
έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο ηεο βιάζηεζεο, ηελ επηινγή
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θαηάιιεισλ, γηα έθαζηε πεξηνρή, θπηηθψλ εηδψλ θαη ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ
άξδεπζεο γηα ηελ αλάζρεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
Σν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Βπξψπεο ζε
ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ νηθνηφπσλ γηα ηα είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο ησλ
πφιεσλ. Παξάιιεια, ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ κέζσ ηνπ κεηξηαζκνχ ηεο
επίδξαζεο ησλ αιιαγψλ ηνπ θιίκαηνο. Βλψ ζα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ γηα
ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν δήκσλ, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ γηα ηε θιηκαηηθή αιιαγή, κέζσ ηε
πξνψζεζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
Βπραξηζηίεο
Βπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηελ Βζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία γηα ηε δσξεάλ παξνρή ησλ
θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Βπίζεο, νη ζπγγξαθείο
εθθξάδνπλ ηηο επραξηζηίεο ηνπο ζηνπο αλψλπκνπο θξηηέο γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη
ππνδείμεηο ηνπο. Σν έξγν κε ηίηιν «Πξνψζεζε ηεο Βλζσκάησζεο Πξαζίλσλ Τπνδνκψλ ζηνλ Ώζηηθφ
Εζηφ γηα ηε ΐειηίσζε ηεο Κιηκαηηθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηηο Πφιεηο» - LIFE GrIn (LIFE17GIC GR
000029) ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE.
Abstract
Climate change has dictated us improve the management of urban green areas (UGAs) in our cities, so
as to be more resilient and to mitigate the climate change impacts. Green areas contribute to the
reduction of temperature, improve air quality, reduce the risk of flooding, while they are the last
biodiversity reserves in urban areas. The LIFE Grin project, presented in this paper, aims to develop an
integrated and participatory climate change management framework for the sustainable management
of UGAs, at the local and national level, which also includes practices that take into account both the
reduction ecosystem vulnerability and emissions. This framework focuses on the Euro-Mediterranean
region and incorporates the principles of urban forestry, climate, genetics, biodiversity and urban
landscape design.
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Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα πξνηείλεη ηνλ
νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο πάξθνπ γηα ην ρψξν πνπ πεξηβάιιεη ην ηζηνξηθφ κλεκείν «Γελί ρακάκ» ζην
θέληξν ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ζηφρν: α) ηελ αχμεζε ηεο αζηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, β) ηε
δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ θαη θηιφμελνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ
θαη επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή, γ) ηελ αλαβάζκηζε θαη ελεξγνπνίεζε ελφο αδξαλνχο ρψξνπ θαη ηελ
αλάδεημε ησλ εγγχο ζξεζθεπηηθψλ- ηζηνξηθψλ κλεκείσλ (Ναφο Ώγ. Αεκεηξίνπ, Γελί ρακάκ, ξσκατθή αγνξά
θ.α.), δ) ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ κηθξνθιίκαηνο πεξηνρήο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, θαη ηέινο ε) ηε ζπκβνιή
ζηελ άξζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ ζε έλαλ εληαίν άμνλα. Σν
απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία εληαίνπ δηθηχνπ πνιηηηζκνχ θαη θχζεο,
εληφο ηεο πφιεο.
Λέμεηο θιεηδηά: αλάπιαζε κλεκείνπ, πάξθν, πόιε, βηώζηκν πεξηβάιινλ, βειηίσζε κηθξνθιίκαηνο.
Βηζαγσγή
ε έλαλ ηαρέσο αζηηθνπνηεκέλν θφζκν, νη άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν λα
απνζπλδεζνχλ απφ ηε θχζε ελψ ν επηηαρπλφκελνο ξπζκφο ηεο αζηηθνπνίεζεο απεηιεί παγθνζκίσο ηελ
χπαξμε πνιιψλ εηδψλ θαη νηθνινγηθψλ θνηλνηήησλ. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα αζηηθά πάξθα
ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ επαθή ησλ θαηνίθσλ κε ηε θχζε αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο. ην εζσηεξηθφ
ησλ πφιεσλ νη ρψξνη πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ αλάπιαζε θαη ηελ αλάπηπμε πξαζίλνπ είλαη κεηαμχ άιισλ
νη εγθαηαιειεηκκέλνη ρψξνη, νη νπνίνη ζπλήζσο απνηεινχλ αληηαηζζεηηθέο θαη επηθίλδπλεο εζηίεο, θαζψο
θαη εζηίεο ξχπαλζεο. Δ κεηαηξνπή απηψλ ησλ ρψξσλ ζε αζηηθά πάξθα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο κεγαινππφιεηο (Γθαλάηζαο θ.α. 2002, Σζαθαιδήκε θ.α. 2017).
Βλψ φκσο αλαγλσξίδεηαη επξέσο ε ζεκαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη πνιιέο
νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο, ν ξφινο ησλ θπηηθψλ εηδψλ ησλ πάξθσλ ζηελ αζηηθή βηνπνηθηιφηεηα, έρεη
ιάβεη ιηγφηεξε πξνζνρή. ηε ρψξαο καο ε γεγελήο βηνπνηθηιφηεηα (απηφρζνλε ρισξίδα) δελ έρεη
εθηηκεζεί, δπζηπρψο, αθφκε απφ πνιινχο σο ζεκαληηθφ «εξγαιείν» γηα ηελ αζηηθή νηθνινγηθή θαη
πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα. Παξφκνηα, παξφιν πνπ γίλνληαη θάπνηεο καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο λα γίλεη
θαηαλνεηή ε δπλακηθή ηεο άγξηαο δσήο ζηηο πφιεηο, πνιχ ιίγα έρνπλ γίλεη. Βίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο
κειέηεο ηεο αζηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε νηθνινγηθή γλψζε ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ
(Ignatieva 2010, Μαζιαξηλνχ θ.α. 2011). Έξεπλεο ζηελ νηθνινγία ηνπίνπ έδεημαλ φηη ην ζρέδην θχηεπζεο
είλαη ε βάζε ηεο επηηπρίαο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. ην ζρεδηαζκφ ησλ νηθνηφπσλ, πνιιά δαζηθά ή θαη
θαιισπηζηηθά θπηά είλαη αλαγθαία γηα παξνρή ηξνθήο, θάιπςεο θαη ζέζεο θσιαηνπνίεζεο (Mohamad θ.α.
2013).
Σα αζηηθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πξννπηηθέο βηνινγηθήο δηαηήξεζεο, κε πνιιαπιά
νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα θπηηθά θαη δσηθά είδε. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξάζηλσλ ρψξσλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ πάξθσλ κηα βαζηθή αξρή γηα ηελ χπαξμε ηεο αζηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη λα
νηθνδνκήζνπκε νηθνινγηθά ζηνηρεία πνπ λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ελδηαηηήκαηα γηα κηα ζεηξά θπηηθψλ
θαη δσηθψλ εηδψλ. Μηα άιιε εμίζνπ βαζηθή αξρή είλαη ε δηαηήξεζε ησλ θχθισλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
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(λεξνχ, ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ) νη νπνίνη κεηαβάιινληαη δξακαηηθά ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα. Γηα
παξάδεηγκα, ζε πνιιέο πφιεηο παξαηεξείηαη κεγάινπ φγθνπ απνξξνή λεξνχ, κεηά απφ βξνρνπηψζεηο ιφγσ
αδηαπέξαζησλ επηθαλεηψλ (ζηέγεο, αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη, πιαθφζηξσζε θ.α.), (Parris θ.α. 2018).
Έλα θαινζρεδηαζκέλν νηθνινγηθφ αζηηθφ πάξθν είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ έλαλ πξάζηλν ρψξν.
Βίλαη έλα θξίζηκν θεθάιαην γηα ηελ πφιε πνπ δηαδξακαηίδεη βαζηθνχο ξφινπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο:
πνιηηηζκφ, αλαςπρή, αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο, πγεία θαη επεμία, αηζζεηηθή αλαβάζκηζε, νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, θπζηθφ πεξηβάιινλ, βειηίσζε θιίκαηνο θαη αέξα, εθπαίδεπζε, θαη άιια πνιιά (Νηάθεο 2001,
Sadeghian θαη Vardanyan 2013, Ellis θαη Schwartz 2016). Μηα πφιε πνπ νξακαηίδεηαη λα ραξαθηεξηζηεί
«βηψζηκε», «αεηθνξηθή» ή «πξάζηλε» ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη λα ζρεδηάδεη κεγάινπο ρψξνπο πξαζίλνπ
θαη εηδηθά πάξθσλ, έηζη ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε νηθνινγηθή πνηφηεηα απηήο, κε απψηεξν ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ.
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ε πξφηαζε γηα
νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ πάξθνπ ζην ρψξν πνπ πεξηβάιιεη ην ηζηνξηθφ κλεκείν «Γελί ρακάκ» ζην θέληξν ηεο
πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζηφρν: α) ηελ αχμεζε ηεο αζηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, β) ηε δεκηνπξγία ελφο
βηψζηκνπ θαη θηιφμελνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη
επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή, γ) ηελ αλαβάζκηζε θαη ελεξγνπνίεζε ελφο αδξαλνχο ρψξνπ θαη ηελ αλάδεημε
ησλ εγγχο ζξεζθεπηηθψλ- ηζηνξηθψλ κλεκείσλ (Γελί ρακάκ, Ναφο Ώγ. Αεκεηξίνπ, ξσκατθή αγνξά), δ) ηε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κηθξνθιίκαηνο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, θαη ηέινο ε) ηελ άξζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ
ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ ζε έλαλ εληαίν άμνλα.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο (νξηνζέηεζε, ραξαθηεξηζηηθά, θπζηθό πεξηβάιινλ, θιίκα, ηνπίν)
Δ πεξηνρή έξεπλαο απνηειεί κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη νξηνζεηείηαη απφ ηηο
νδνχο Ώγίνπ Αεκεηξίνπ, Καζζάλδξνπ, Ώγίνπ Νηθνιάνπ θαη ειεχθνπ, θαη πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν ηνπ ηζηνξηθνχ κλεκείνπ «Γελί ρακάκ» (Βηθφλα 1), θηίζκα ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ θαη ην νπνίν
ρηίζηεθε πάλσ ζε παιαηφηεξν βπδαληηλφ ινπηξφ. Δ έθηαζε ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ είλαη 14.491,19
η.κ. θαη ε ππφ δηακφξθσζε πεξηνρή 6.693,30 η.κ. Ο ρψξνο ελψλεηαη, κε κηα λνεηή γξακκή απφ ην
ζαιάζζην κέησπν, θαη κε άιινπο πξάζηλνπο αλνηρηνχο ρψξνπο φπσο: Πιαηεία Ώξηζηνηέινπο, πάξθν
Κεξθχξαο θαη Παλαγία Υαιθέσλ, Ρσκατθή αγνξά, θαη ην πάξθν θάησ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ
Αεκεηξίνπ (πεξίπνπ 3.000 ζηξ.), (Βηθ. 1) θαη ιφγσ ηνπ επηθιηλνχο εδάθνπο, πξνζθέξεη ζέα πξνο ην θέληξν
ηεο πφιεο, ην Θεξκατθφ θφιπν, αθφκε θαη ηνλ ιπκπν. Σα γχξσ νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα είλαη ηδηαίηεξα
ππθλν-θαηνηθεκέλα κε ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ θπκαίλεηαη απφ 2,4 έσο 3,6.
Δ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ εκίμεξν κεζνγεηαθφ κε ςπρξφ ρεηκψλα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία
αέξα 15,56°C θαη εηήζην χςνο βξνρήο 458,7 ρηι. Σν ρεηκψλα επηθξαηνχλ βνξεηνδπηηθνί άλεκνη, πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ πεδηάδα ηνπ Ώμηνχ (ΐαξδάξεο). Σελ άλνημε πλένπλ λφηηνη, λνηηνδπηηθνί άλεκνη
(ζαιάζζηεο αχξεο) ελψ ην θαινθαίξη εκθαλίδνληαη ηφζν βφξεηνη, δπηηθνί φζν θαη λνηηνδπηηθνί άλεκνη.
χκθσλα κε ηνλ θπηνθνηλσληθφ ράξηε, ε δψλε βιάζηεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ε πεξηνρή κειέηεο είλαη ε
παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis) (Νηάθεο 1986).

Βηθφλα 1. Κάηνςε πεξηνρήο κειέηεο (www.googleearth.com, https://gis.thessaloniki.gr/)
Image 1. Top view of study area
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Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο, πξνεγήζεθε εθηελήο αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο
ηνπίνπ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν. Ώπνηππψζεθαλ ζε θάηνςε νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο
θαη ε πθηζηάκελε βιάζηεζε (αθξηβήο ζέζε θαη θπηηθφ είδνο). ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε έλα νηθνινγηθφ
πάξθν κε θαηάιιειε επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ, ζέηνληαο σο βάζε: 1) λα ηθαλνπνηνχληαη νη αξρέο ηεο
νηθνινγίαο, 2) λα απμεζεί ε αζηηθή βηνπνηθηιφηεηα, 3) λα ηθαλνπνηνχληαη νη αξρέο βηνθιηκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ, 4) λα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηεο Βπξσπατθήο ζχκβαζεο γηα ην ηνπίν, θαη 5) λα βειηησζεί ην
κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ε πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Ώθφκε πξνηάζεθε: α) έλα δίθηπν
κνλνπαηηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπίνπ, β) απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα
ηελ αλαςπρή ησλ επηζθεπηψλ (παηδηθή ραξά, ζεαηξάθη) θαη γ) ε εηζαγσγή ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ. Χο
εξγαιείν ζρεδίαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Autocad.
Δπηινγή βιάζηεζεο
Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ απνηέιεζαλ: ε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο, νη
ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο ησλ εηδψλ, νη βηνινγηθέο ηνπο απαηηήζεηο ζε έδαθν-θιίκα-δψλε βιάζηεζεο, ηα
αηζζεηηθά θαη δνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (κέγεζνο ππέξγεηνπ θαη ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο, κνξθή θφκεο,
ρξψκα θπιιψκαηνο θαη αλζέσλ), ν ξπζκφο αλάπηπμεο (ηαρπαπμή, βξαδπαπμή), ν θπηεπηηθφο ζχλδεζκνο θαη
νη αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ ηνπίνπ, θαζψο θαη νη αξρηηεθηνληθέο ηνπο ρξήζεηο (Σζαθαιδήκε 2003,
Σζαθαιδήκε θα. 2017). Λήθζεθε ππφςε ε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, φπσο θαη άιινη κεηαβιεηνί παξάγνληεο
ηνπ ηνπίνπ π.ρ. ην θσο, ε απφζηαζε, ε θιίκαθα θαη ε θίλεζε. Ώθνινπζήζεθαλ νη βαζηθνί θαλφλεο ηεο
δηακφξθσζεο ηνπ ηνπίνπ φπσο αληίζεζε, δηαδνρή, αμνληθή δηάηαμε, πιαηζίσζε, ηζνξξνπία θ.α. ζε κηα
λαηνπξαιηζηηθή φζν ην δπλαηφλ πξνζέγγηζε. Λήθζεθε ππφςε ε εμαζθάιηζε ειηνπξνζηαζίαο-δξνζηζκνχ,
θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, θαη ε πξνζηαζία απφ αλεπηζχκεηνπο ζνξχβνπο, θαη απφ ΐ–ΐΑ αλέκνπο.
Γεληθά πξνηηκήζεθαλ επξχνηθα θπηηθά είδε θαη αξθεηά αλζεθηηθά ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηνπ αζηηθνχ
πεξηβάιινληνο (Acer campestre, Αlnus glutinosa, Celtis australis θ.α.), είδε κε κεγάιε αληνρή ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο (Celtis australis, Cupressus sempervirens, Olea europea), είδε αλζεθηηθά ζηελ μεξαζία
(Celtis australis, Pinus brutia, Cupressus sempervirens, Cercis siliquastrum θ.α.), πιαηχθπιια είδε πνπ
ζπγθξαηνχλ κε ην θχιισκά ηνπο, πεξηζζφηεξν απφ άιια, ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (Platanus orientalis,
Aesculus hippocastanum, Tilia cordata), είδε αλζεθηηθά ζηε ξχπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη
θσηνξχπαλζε (Cotinus coggygria, Lonicera sp., Laurus nobilis θ.α), είδε πνπ πξνζειθχνπλ πηελά θαη
γεληθά είδε παλίδαο γηα ηξνθή, θάιπςε, θσιενπνίεζε (Acer sp., Fraxinus ornus, Alnus glutinosa,
Liquidambar styraciflua, Celtis australis, Tilia sp. Viburnum sp., Lonicera sp. θ.α), ζακλψδε είδε κε
ππέξνρνπο ρξσκαηηζκνχο θαη επσδία θπιιψκαηνο θαη αλζέσλ (Cotinus coggygria, Rosa canina, Rosa
sempervirens, Myrtus communis θ.α.). (Nηάθεο 2001, Sherrill θαη Brittingham 2001, Σζαθαιδήκε 2003,
Liu Y.J θαη Ding H. 2008, Leuzinger θ.α. 2010, Hirons θαη Sjöman 2018).
Ώπνηειέζκαηα
Πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ρώξν
 Πξνβιεκαηηθή πεξηκεηξηθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν θαη αδχλαηε εζσηεξηθή πξνζπέιαζε ζην
εζσηεξηθφ ηνπ ηεηξαγψλνπ (ηεο πεξηνρήο).
 Καηαθεξκαηηζκφο ηνπ ρψξνπ ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη ρξήζεηο: κεξηθά ηκήκαηα αμηνπνηεκέλα,
φπσο: αχιεηνο ρψξνο λανχ Ώγ. Αεκεηξίνπ, θηίζκα Γελί ρακάκ («Ώίγιε» ζήκεξα), θαη άιια κε
ζηνηρεία εγθαηάιεηςεο θαη ππνβάζκηζεο, φπσο: αιάλα-απηνζρέδηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο,
εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα, πξφρεηξεο πεξηθξάμεηο, ξίςε κπαδψλ, ζθνππηδφηνπνο.
 Πνιπάξηζκα άηνκα αείιαλζνπ: δελδξψδεο είδνο, εηζβνιέαο πνπ πξνθαιεί εθηφπηζε ησλ
απηφρζνλσλ θπηηθψλ εηδψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, θαη πνιιά (17) μεληθά θπηηθά είδε (Πίλαθαο
1), κε παληειή έιιεηςε ζρεδίνπ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηα νπνία απεηινχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο (Σζαθαιδήκε 2003, Fotiadis θ.α. 2011). Πνιιά απφ ηα μεληθά είδε δελ
αλαγλσξίδνληαη απφ ηα πηελά θαη άιια είδε παλίδαο σο ζηνηρείν ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπο θαη δελ
παξέρνπλ θαηάιιειε ηξνθή (Μαζιαξηλνχ θα. 2011). Πξνηείλεηαη απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ ησλ
εηδψλ Ailanthus altissima θαη Acer negudo.
 Βκθαλψο πξνζβεβιεκέλα θαη θαηεζηξακκέλα άηνκα δέλδξσλ θαη ζάκλσλ. Οξηζκέλα δέλδξα
έρνπλ λεθξσζεί θαη ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε φπσο θαη πνιιά πξέκλα.
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Τπάξρνπζα βιάζηεζε
Δ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θάζε θπηηθνχ είδνπο ζην ρψξν
θαίλνληαη ζηελ Βηθφλα 2, ελψ αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ηνπ θάζε είδνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ
Πίλαθα 1.

Βηθφλα 2. Κάηνςε ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρήο κειέηεο
Image 2. Top view of the existed vegetation in the study area.
Πίλαθαο 1. Τπάξρνπζα βιάζηεζε ζην ρώξν –αξηζκόο αηόκσλ δελδξσδώλ θαη ζακλσδώλ εηδώλ
Table 1. Existed vegetation in the area - number of individuals per tree and shrubs species
Αελδξώδε είδε
Abies borisii-regis
Acer campestre
Acer negundo
Ailanthus altissima
Catalpa bignonioides
Cedrus deodara
Chamaerops excelsa
Cupressus arizonica
Cupressus sempervirens
Eriobotrya japonica
Liquidambar styraciflua
Olea europaea
Phoenix canariensis
Pinus brutia
Platanus orientalis
Prunus virginiana
Thuja orientalis
Sophora japonica

Ώξηζκόο αηόκσλ
3
2
5
100
7
2
7
4
15
1
1
8
3
2
1
5
5
26

Θακλώδε είδε
Callistemon citrinus
Cornus sanguinea
Euonymus japonicus
Hedera helix
Jasminum mensyi
Laurus nobilis
Ligustrum vulgare
Lonicera japonica
Myrtus communis
Nerium oleander
Pittosporum tobira
Pyracantha coccinea
Rosa sp.
Teucrium fruticans
Viburnum tinus
Yucca gloriosa

Ώξηζκόο αηόκσλ
1
1
8
4
1
6
15
3
1
105
30
4
18
12
1
4
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Πξόηαζε ζρεδηαζκνύ-δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ
Πξνηείλεηαη ε αλάπιαζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο, θαη ε ρξήζε ηεο σο πλεχκνλα πξαζίλνπ θαη
επεμίαο, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ελφο αλαβαζκηζκέλνπ, βηψζηκνπ νηθνινγηθνχ, βηνθιηκαηηθνχ ρψξνπ
ζεκαληηθήο πξνζθνξάο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ
ρψξνπ, πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ εηζφδσλ ηνπ ρψξνπ (κφλν γηα πεδνχο), θαηάιιειε
ρξήζε δηαγψλησλ κνλνπαηηψλ, πιάηνπο πεξίπνπ 1,5 κ., πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εχθνιν πξνζαλαηνιηζκφ, θαη
ηελ αβίαζηε αληίιεςε ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ επηιέγεη ν επηζθέπηεο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε νκαινπνίεζε
ησλ πξνζβάζεσλ, θαηάξγεζε θιηκάθσλ θαη νκαιά δηακνξθσκέλα πξαλή γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ΏΜΒΏ.
Δ θχξηα είζνδνο ζην αζηηθφ πάξθν πξνηείλεηαη επί ηεο νδνχ Καζζάλδξνπ, απφ ηελ νπνία ζα μεθηλνχλ
ηα δχν θχξηα κνλνπάηηα, κε θαηεχζπλζε ην έλα πξνο ηελ είζνδν επί ηεο νδνχ ειεχθνπ θαη ην δεχηεξν πξνο
ηελ είζνδν επί ηεο νδνχ Ώγίνπ Νηθνιάνπ. Σα δχν απηά κνλνπάηηα ηέκλνπλ ζηελ αξρή ηνπο έλα ξπάθη ην
νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ «πγξνχ ζηνηρείνπ» ηνπ πάξθνπ (Βηθ. 3). Σν «πγξφ ζηνηρείν» ηνπ πάξθνπ
ζπλζέηνπλ έλα ζηληξηβάλη πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ «πιάηε» ηνπ πεξίβνινπ ηνπ Γελί Υακάκ, πνπ ζα εθξέεη ζε
ειηζζφκελν ξπάθη πνπ απνιήγεη ζε ήπην θαηαξξάθηε θαηά κήθνο ελφο αξραηνινγηθνχ θαηάινηπνπ
(ζεκέιηνο πέηξηλνο ηνίρνο) ζην λφηην φξην ηνπ πάξθνπ.
ΐνξεηναλαηνιηθφ κέησπν: ηελ είζνδν απφ ηελ νδφ Καζζάλδξνπ, ζηε βάζε ησλ ζηχισλ ηεο πέξγθνιαο,
θαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα παξηέξηα, πξνηείλνληαη ηα αλαξξηρψκελα θπηά Lonicera caprifolium. Σνλ
επηζθέπηε ζα ππνδέρνληαη ηέζζεξα άηνκα Liquidambar styraciflua. Γηα ηε κείσζε ηεο έληνλεο
ερνξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη επί ηεο νδνχ Καζζάλδξνπ, πξνηείλεηαη ε
δεκηνπξγία ηξί-ζεηξνπ θπηνθξάθηε κε ηα αεηζαιή δέληξα θαη ζάκλνπο: Pinus brutia, Nerium oleander θαη
ηηο αξσκαηηθέο κπξηηέο (Myrtus communis). ην ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, ζε ραιαξφ θπηεπηηθφ ζχλδεζκν,
πξνηείλεηαη ε θχηεπζε αηφκσλ Pinus brutia, φπνπ ζα δεκηνπξγεζεί έλα εζηεγαζκέλν ηνπίν πνπ ζα εληζρχεη
ηε κεξηθή απνκφλσζε θαη ηε ζθίαζε ηνπ ρψξνπ, δεκηνπξγψληαο έλα κηθξφ άιζνο.
ΐνξεηνδπηηθφ κέησπν:Σα φξηα ηεο πιεπξάο απηήο είλαη εθηεζεηκέλα ζην βνξεηνδπηηθφ άλεκν ΐαξδάξε
θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη αλεκνθξάθηεο κε ππθλφ θπηεπηηθφ ζχλδεζκν θαη αλάκεημε ησλ
πιαηχθπιισλ εηδψλ Carpinus orientalis θαη Liquidambar styraciflua, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ πξνθαιεί
αληηζέζεηο ιφγσ ηνπ ρξψκαηνο ησλ θχιισλ, ηεο κνξθήο θαη ηεο πθήο ηνπο. Σξία άηνκα Cupressus
sempervirens, ζπλνδεπφκελα απφ αεηζαιείο αξσκαηηθνχο ζάκλνπο Laurus nobilis δηαηάζζνληαη θάζεηα θαη
δηαθφπηνπλ ηελ κνλνηνλία ηνπ παξαπάλσ αλεκνθξάρηε.
Ννηηνδπηηθφ κέησπν: Βθαηέξσζελ ηεο εηζφδνπ απφ ηελ νδφ ειεχθνπ πξνηείλνληαη δχν άηνκα
θνπηζνππηάο (Cercis siliquastrum) γηα ην ρξψκα ησλ αλζέσλ ηνπο ηελ άλνημε. Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε
ησλ ππαξρφλησλ αηφκσλ Nerium oleander πάλσ απφ ηνλ πεξίβνιν ηνπ Νανχ ηνπ Ώγ. Αεκεηξίνπ θαζψο
ιφγσ ηηο θιίζεο ηνπ εδάθνπο δελ πεξηνξίδνπλ ηε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα. Ώκθίπιεπξα ηνπ θπθιηθνχ
ηκήκαηνο ηνπ ζεάηξνπ, πξνηείλνληαη ηέζζεξα δέλδξα ηνπ είδνπο Olea europaea θαζψο θαη έμη ζάκλνη ηνπ
είδνπο Rosa sempervirens. ηε πίζσ πιεπξά ηνπ ζεάηξνπ πξνηείλεηαη θχηεπζε ηξηψλ δέληξσλ Pinus brutia.
Ννηηναλαηνιηθά θαη ζηνλ πεξίβνινηνπ ηζηνξηθνχ κλεκείνπ Γελί ρακάκ: Δ κεξηθή ζθίαζε ζην ζεξηλφ
ζηλεκά – θαθεηέξηα εμαζθαιίδεηαη απφ ηα ππάξρνληα άηνκα Sophora japonica. Αίπια απφ ηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα επί ηεο νδνχ Καζζάλδξνπ πξνηείλεηαη ε ελαιιαγή ησλ εηδψλ Carpinus orientalis,
Liquidambar styraciflua, θαζψο θαη πεξηηηφο αξηζκφο αηφκσλ Myrtus communis. ην πίζσ κέξνο ηνπ
θηίζκαηνο «Γελί Υακάκ» πξνηείλεηαη κηα ζεηξά θχηεπζεο απφ Myrtus communis, Cotinus coggygria, θαη
δχν άηνκα Celtis australis. Κάησ απφ ηε κεγάιε νζφλε ηνπ ζηλεκά πξνηείλνληαη ρακεινί ζάκλνη Hibiscus
syriacus, νη νπνίνη δίλνπλ ρξψκα θαη δσληάληα ζην ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο ηνπ είδνπο.
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Βηθφλα 3. Κάηνςε ηνπ ζρεδίνπ δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ
Image 3. Top view of the planning design of the area

Γχξσ απφ ηα θηφζθηα θαη ην ζηληξηβάλη: Πεξηκεηξηθά απφ ηα θηφζθηα πξνηείλεηαη ε θχηεπζε ησλ εηδψλ
Rosa canina θαη Rosa sempervirens. Δ κείμε ησλ δχν απηψλ εηδψλ δίλεη κηα αίζζεζε νκνηνκνξθίαο ζην
ρψξν θαη θαηά ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο ηνπο δεκηνπξγεί έλα δσληαλφ επράξηζην πεξηβάιινλ. Ο επηζθέπηεο
κπνξεί απφ ηα ηέζζεξα ραιηθνζηξσκέλα κνλνπάηηα πνπ πξνηείλνληαη λα εηζέιζεη ζην ρψξν κε ηα
αξσκαηηθά θπηά (Rosmarinus officinalis, Origanum vulgare, Mentha spicata, Thymus vulgare, Althea
officinalis θαη Melissa officinalis). Μέζα ζην ζηληξηβάλη πξνηείλνληαη ηα πδξνραξή Nymphaea alba, ελψ
άλσζελ ηνπ ζηληξηβαληνχ, ζηελ «πιάηε» ηνπ πεξίβνινπ ηνπ Γελί Υακάκ πξνηείλεηαη ε θχηεπζε αηφκσλ
Aesculus hippocastanum. Καηά κήθνο ηνπ ξπαθηνχ πξνηείλνληαη επίζεο άηνκα Aesculus hippocastanum
θαη εθαηέξσζελ ηνπ θαηαξξάθηε ε θχηεπζε αηφκσλ Platanus orientalis, εηδψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην
δξνζηζκφ ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ δείθηε ηεο δπζθνξίαο.
Καηά κήθνο ηνπ ραιηθνζηξσκέλνπ κνλνπαηηνχ ζηα αξηζηεξά αιιά θαη ζηα δεμηά ηνπ θαηαξξάθηε
πξνηείλεηαη κπνξληνχξα απφ ην είδε Pittosporium tobira θαη Hibiscus syriacus, δηεγείξνληαο ηελ αίζζεζε
ηεο φζθξεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηνλ Μάην θαη Ενχλην.
Υψξνο απνζήθεο, θάησ φξηα πάξθνπ (Βηθ. 4): ηνλ πεδφδξνκν πνπ νδεγεί ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο –
απνζήθεο, πξνηείλεηαη ε ελαιιαγή ησλ ζάκλσλ Pittosporum tobira θαη Ligustrum vulgare, ελψ δχν άηνκα
Alnus glutinosa ηνπνζεηνχληαη ζηελ είζνδν ηνπ ππφζθαθνπ θηίζκαηνο. ηα δεμηά κηα κίμε απφ Fraxinus
ornus, Carpinus orientalis θαη Cupressus sempervirens ζα ζεκαηνδνηεί ηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ηνλ
πεδφδξνκν πνπ νδεγεί απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο πξνο ηελ είζνδν – έμνδν επί ηεο νδνχ ειεχθνπ
πξνηείλεηαη ε θχηεπζε ηξηψλ Cupressus sempervirens, ηξηψλ Laurus nobilis θαη πεξηηηφο αξηζκφο αηφκσλ
Buxus sempervirens. Σέινο, ζηελ πξνέθηαζε ηνπ παξαπάλσ πεδνδξφκνπ ν επηζθέπηεο ζα ζπλαληά δχν
παγθάθηα, ηα νπνία απνηεινχλ ζέζεηο ζέαο πξνο ηε ζάιαζζα. ην ζεκείν απηφ, πξνηείλεηαη θχηεπζε ησλ
εηδψλ Fraxinus ornus, Tilia cordata θαη Cercis siliquastrum. Σν δηαθνξεηηθφ ζρήκα ηεο θφκεο ησλ ηξηψλ
απηψλ εηδψλ αιιά θαη ε ρξσκαηηθή αληίζεζε ησλ θχιισλ ηνπο δεκηνπξγεί έλα εληππσζηαθφ απνηέιεζκα
ζηνλ επηζθέπηε ηνπ πάξθνπ.
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Βηθφλα 4. Κάησ όξηα πάξθνπ
Image 4. Lower part of the park

Βηθφλα 5. Τπόκλεκα θπηηθώλ εηδώλ
Image 5. Legend of plant species

πκπεξάζκαηα
Ώθφκε θαη ζήκεξα απνδεηθλχεηαη φηη ππάξρνπλ επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη κάιηζηα
εγθαηαιειεηκκέλσλ θαη αληηαηζζεηηθψλ, κε δπλαηφηεηεο ζπλεηζθνξάο ζηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ
πεξηβάιινληνο (Γθαλάηζαο θ.α. 2002, Σζαθαιδήκε θ.α. 2017). Με θαηάιιειν ζρεδηαζκφ αμηνπνίεζεο ηνπ
ρψξνπ θαη ζσζηή επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ πνπ ζα θπηεπηνχλ, ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη κπνξεί
λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ ηνπ ρψξνπ (ηεο πεξηνρήο κειέηεο) φπσο: αλαβάζκηζε
θαη ελεξγνπνίεζε ελφο αδξαλνχο ρψξνπ, αλάδεημε ησλ εγγχο ζξεζθεπηηθψλ-ηζηνξηθψλ κλεκείσλ (Γελί
ρακάκ, Ναφο Ώγ. Αεκεηξίνπ, ξσκατθή αγνξά), δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ θαη θηιφμελνπ πεξηβάιινληνο γηα
ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, αχμεζε ηεο αζηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
κηθξνθιίκαηνο. Σέινο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ ελνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ θαη ηε δεκηνπξγία
εληαίνπ δηθηχνπ πνιηηηζκνχ θαη θχζεο, εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο.
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Abstract
The purpose of the present work is to study the current situation, and to propose an ecological design of an
urban park in the area surrounding the historical monument "Yeni hamam" in the center of Thessaloniki
city, aiming at: a) increasing urban biodiversity; b) creating a sustainable and hospitable environment for
the daily life of the people living and visiting the area; c) upgrading and activating an idle space and
highlighting the nearby religious and historical monuments (Agios Dimitrios Church, Yeni hamam, Roman
agora, etc.), d) improving microclimate conditions of the area and the atmosphere, and finally, e) the
reduction of the fragmentation of the historic city center. The respected result can contribute to the creation
of an integrated network of culture and nature, within the city of Thessaloniki.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε δχν κεζφδσλ πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο «αλακφριεπζεο-απιάθσζεο» θαη ηεο «βαζκίδσζεο», ζε αλαδαζψζεηο ρλνψδνπο
δξπφο (Quercus pubescens Willd.), ειηθίαο 20 εηψλ. Γηα θάζε κέζνδν πξνπαξαζθεπήο κεηξήζεθαλ ηα
δαζνθνκηθά, εδαθνινγηθά, ρισξηδηθά θαη νγθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηάδσλ. Δ αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ε «αλακφριεπζε-απιάθσζε», σο κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο ηνπ
εδάθνπο πξηλ ηηο αλαδαζψζεηο, ζε ζρέζε κε ηε βαζκίδσζε, βειηίσζε ζπλνιηθά ηηο ζηαζκνινγηθέο
ζπλζήθεο, ηα δαζνθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηα νγθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηάδσλ,
βειηίσζε ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο, επλφεζε ηελ εδαθνθάιπςε ζε φινπο ηνπο
νξφθνπο (δέλδξα, ζάκλνη, πφεο), θαη ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε πεξηζζνηέξσλ μπισδψλ εηδψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο, αλακόριεπζε-απιάθσζε, βαζκίδσζε,
αλαδαζώζεηο, ρλνώδεο δξπο (Quercus pubescens Willd.).
Βηζαγσγή
Οη αλαδαζψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ επαλίδξπζε ηνπ δάζνπο ζε πξψελ δαζηθά
εδάθε ηα νπνία έρνπλ θαηαζηξαθεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε θπζηθή αλαγέλλεζή
ηνπο, φπσο θακέλα δάζε ή ζεκεξηλνχο βνζθφηνπνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ελξεηίλσζε – εκπινπηηζκφ κε
είδε θσλνθφξσλ, ηελ αλαζπγθξφηεζε ζακλψλσλ αεηθχιισλ ή θπιινβφισλ πιαηπθχιισλ θαη ηελ
αλαζπγθξφηεζε ππνβαζκηζκέλσλ δαζψλ δξπφο ή νμπάο θ.ι.π (Υαηδεζηάζεο θαη Νηάθεο, 1989). Έρεη
αλαγλσξηζηεί ε ζπκβνιή ησλ αλαδαζψζεσλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο θπζηθήο δηαδνρήο θαη ζηελ
αλάθηεζε ηεο βιάζηεζεο (Honnay θ.α. 2002) θαη εηδηθά ε απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ γαηψλ κε
ηελ επαλεηζαγσγή μπισδψλ εηδψλ έρεη θαηαζηεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή παγθνζκίσο, θαη ηδηαίηεξα κε
ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε δέζκεπζε θαη ζπζζψξεπζε άλζξαθα θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο (Keenan θ.α. 1997, Lugo 1997, Carnevale θ.α. 2002, Maestre θ.α. 2004).
ζνλ αθνξά ηελ ηερλεηή απνθαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο κε αλαδαζψζεηο ζηελ δαζηθή πξάμε
πξντζηαηαη ε Ααζηθή Τπεξεζία, ε νπνία θαη ζπληάζζεη ηηο κειέηεο αλαδάζσζεο, επηβιέπεη θαη θηλεί
φιεο ηηο εξγαζίεο αλαδάζσζεο. Δ έληαζε ηεο απνθαηάζηαζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην βαζκφ
νξγάλσζεο ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο (ζπιινγή θαη έιεγρνο ζπεξκάησλ, θπηψξηα, δηαζέζηκν θπηεπηηθφ
πιηθφ, δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη θχηεπζεο), ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη, ε
εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηηο επηθξαηνχζεο
γεληθά αληηιήςεηο. ηα πξνγξάκκαηα αλαδάζσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ Βιιάδα, θαηά θχξην
ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνλνθαιιηέξγεηεο κε θσλνθφξα. Δ ίδξπζε φκσο ηερλεηψλ ζπζηάδσλ
θσλνθφξσλ θαη ε έιιεηςε θαιιηέξγεηάο ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε γήξαλζε, ηελ
πξνζβνιή ηνπο απφ ηελ πηηπνθάκπε, ηνλ πςειφ θίλδπλν έλαξμεο δαζηθήο ππξθαγηάο, ηελ αηζζεηηθή
ηνπο κνλνηνλία θαη ηελ νηθνινγηθή ηνπο αζηάζεηα. Δ ηερλεηή εγθαηάζηαζε δηαθφξσλ εηδψλ
θσλνθφξσλ θαη ηζαγελψλ πιαηπθχιισλ, ζε νκάδεο θαη ιφρκεο, εθκεηαιιεπφκελνη θαιήο πνηφηεηαο
κηθξνπεξηβάιινληα γηα ηε δεκηνπξγία δάζνπο, έρεη ηνπο θαησηέξσ ζηφρνπο: ηε δαζνπνληθή
εθκεηάιιεπζε κε ηελ δεκηνπξγία παξαγσγηθνχ δάζνπο, ηελ νηθνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο κειινληηθά απφ θάζε κνξθήο θηλδχλνπο, ππξθαγηψλ, πιεκκπξψλ,
εθρεξζψζεσλ θ.ι.π. Αεπηεξεπφλησο, επηηπγράλνληαη: ε βειηίσζε ησλ ζηαζκνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ε
ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε πνηθηιία ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο
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ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ε αχμεζε ηεο αληνρήο ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε
ηνπ ηνπίνπ, ε αλαςπρηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ε πλεπκαηηθή
αλχςσζε ηαπηφρξνλα κε ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο, κε ηελ δεκηνπξγία επράξηζηνπ, ππφζθηνπ,
ήζπρνπ, θαζαξνχ, νμπγνλσκέλνπ πεξηβάιινληνο (Ώλδξεάδεο 2015). Με ηελ αλαδάζσζε θαη
επαλαδεκηνπξγία ελφο δάζνπο, εθηφο απφ ηελ ρισξίδα, ζηαδηαθά επαλεγθαζίζηαηαη θαη ε
νξληζνπαλίδα. Οη πην νπζηαζηηθέο επηδξάζεηο ηεο νξληζνπαλίδαο ζε έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα
παξαηεξνχληαη ζηελ βιάζηεζε (π.ρ. κε ηελ βνζθή, ηελ απνθινίσζε, ην πεξπάηεκα), ζην έδαθνο (κε
ηελ αλακφριεπζε, ηελ δεκηνπξγία ππφγεησλ ζηνψλ, ηνλ εκπινπηηζκφ κε ζξεπηηθά ζηνηρεία), ζηελ
κηθξνηνπνγξαθία (π.ρ. κε ηελ δεκηνπξγία ζσξψλ ρψκαηνο απφ ηπθινπφληηθεο ή ηεξκίηεο) θαη ηελ ξνή
ελέξγεηαο θαη νπζηψλ (δηα κέζνπ ηεο πξφζιεςεο, κεηαθνξάο θαη απφξξηςεο ηεο ηξνθήο απφ ηα δψα
θαζψο θαη ηεο απνζχλζεζήο ηνπο) (Holtmeier 2015).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ησλ έληνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζίαζαλ νη κνλνθαιιηέξγεηεο κε
θσλνθφξα, παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε αχμεζεο ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ θαη
ρξεζηκνπνίεζεο απηφρζνλσλ εηδψλ θαη κάιηζηα πιαηπθχιισλ (Γθαλάηζαο θ.α. 2003). Βίλαη κηθξφο ν
αξηζκφο ησλ αλαδαζψζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη θη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δξχεο, αλ θαη απνηειεί έλα γέλνο
πνπ αληηπξνζσπεχεηαη κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ εηδψλ ζηελ Βιιάδα, επεηδή ζπλήζσο απηέο
παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά επηβίσζεο θαη κηθξή αχμεζε (Γθαλάηζαο θ.α. 2003). Σα πεξηζζφηεξα
είδε δξπφο παξνπζηάδνπλ ρακειά πνζνζηά επηηπρνχο εγθαηάζηαζεο θη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην
γεγνλφο φηη δελ πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο απφηνκεο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο
(McGee θαη Loftis 1992) θαη δπζθνιεχνληαη λα επεθηείλνπλ ην ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα ζην έδαθνο
(Ruehle θαη Kormanik 1986). Ώλαζηαιηηθά δξνπλ επίζεο θαη νη αθφινπζνη παξάγνληεο φπσο ε
έιιεηςε εκπεηξίαο ρξεζηκνπνίεζεο πιαηχθπιισλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, ε κε θαηάιιειε πνηφηεηα
θπηεπηηθνχ πιηθνχ, ε κε ηήξεζε θη εθαξκνγή βαζηθψλ θαλφλσλ θαη ηερληθψλ θχηεπζεο, νη γελεηηθνί
παξάγνληεο, νη ζπλζήθεο ηνπ ζηαζκνχ θαη ησλ κηθξνπεξηβαιινληψλ (Fuchs θ.α. 2000, Branco θ.α.
2002, Maestre θ.α. 2002, Pardos θ.α. 2003).
Βηδηθφηεξα, ε ρλνψδεο δξχο (Quercus pubescens Willd.) εκθαλίδεηαη επξέσο ζηε δψλε ησλ
θπιινβφισλ πιαηπθχιισλ, θαη θαηά ζέζεηο ή ζπνξαδηθά ζηε δψλε ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ,
φπνπ δεκηνπξγεί κεηθηέο ζπζηάδεο κε ηα πιαηχθπιια ή άιια είδε δξπφο. Βίλαη είδνο μεξαλζεθηηθφ,
γη΄απηφ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο. Ώλαγελλάηαη επηηπρψο κεηά ηηο ππξθαγηέο
κε παξαβιαζηήκαηα.
Οη κέζνδνη πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο
Καηά ηελ αλαδάζσζε, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο παίδεη ε πξνεηνηκαζία ηεο πξνο
αλαδάζσζε επηθάλεηαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη: 1. ηελ ζηεξέσζε ηνπ εδάθνπο, 2. ηελ απνκάθξπλζε ή
θαηαζηξνθή ηνπ λεθξνχ εδαθνθαιχκκαηνο, 3. ηελ απνκάθξπλζε ή θαηαζηξνθή ηνπ ηπρφλ
πθηζηάκελνπ δψληνο αληαγσληζηηθνχ εδαθνθαιχκκαηνο θαη 4. ηελ θαηεξγαζία θαη πξνπαξαζθεπή
ηνπ εδάθνπο (Υαηδεζηάζεο θαη Νηάθεο, 1989). Βηδηθφηεξα, ε θαηεξγαζία θαη πξνπαξαζθεπή ηνπ
εδάθνπο ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ θη εκκέζσο ησλ ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ κε ηελ
ραιάξσζή ηνπ θαη ηελ αλάκεημή ηνπ. Οη ζπλεθηηθνί νξίδνληεο ηνπ εδάθνπο ραιαξψλνπλ θαη
δηεπθνιχλεηαη ε δηείζδπζε ησλ ξηδψλ, γίλεηαη θαιχηεξνο αεξηζκφο, απμάλεηαη ε πδαηνδηαπεξαηφηεηα,
ε επηθαλεηαθή νξγαληθή νπζία αλακηγλχεηαη κε ην νξπθηφ έδαθνο, απνζπληίζεληαη πην εχθνια ηα
νξγαληθά πιηθά, απνκαθξχλεηαη ε παξεδάθηα βιάζηεζε θαη δηεπθνιχλνληαη νη εξγαζίεο θχηεπζεο
(Υαηδεζηάζεο θαη Νηάθεο, 1989, Schmidt θ.α. 1996). Γεληθφηεξα, νη δηάθνξεο κεραληθέο κέζνδνη
θαηεξγαζίαο θαη πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο παξεδάθηαο βιάζηεζεο θαη
βειηηψλνπλ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θπζηθή αλαγέλλεζε ή
απνθαζηζηνχλ ηελ πδξνινγία ηνπ ζηαζκνχ (Folk θ.α. 2000, Löf θ.α. 2012).
Αχν βαζηθέο κέζνδνη θαηεξγαζίαο θαη πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο είλαη ε αλακφριεπζεαπιάθσζε θαη ε θαηαζθεπή βαζκίδσλ. Καηά ηελ αλακφριεπζε ην έδαθνο ραιαξψλεη θη αλαζηξέθεηαη
ψζηε ν κελ ρνπκηθφο νξίδνληαο λα παξαρψλεηαη κέζα ζην νξπθηφ έδαθνο, ην δε νξπθηφ έδαθνο λα
έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα θαη λα εθηίζεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ παξαγφλησλ. Δ
αλακφριεπζε απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε εξγαζία πξνπαξαζθεπήο εδαθψλ γηα αλαδάζσζε, γηαηί
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρία ησλ θπηεχζεσλ (Γξακκαηηθφπνπινο 1999). Δ βαζκίδσζε
ζπλίζηαηαη ζηελ κεηαβνιή ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο κε ηελ δεκηνπξγία ζηελψλ νξηδφληησλ ισξίδσλ. Δ
θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη κε εθρσκάησζε απφ ηα αλάληε θαη επηρσκάησζε πξνο ηα θαηάληε. Δ

190

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

βαζκίδσζε έρεη ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο δηάβξσζεο θεθιηκέλσλ εδαθψλ θαη ηελ ζπγθξάηεζε ησλ
λεξψλ ηεο βξνρήο. Ώπφ ηελ βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη νη απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
βαζκίδσλ δηίζηαληαη (Υαηδεζηάζεο θαη Νηάθεο, 1989).
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη αλαθνξέο ζηελ επίδξαζε ησλ κεζφδσλ πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Βπξψπεο ή Ώκεξηθήο (Archibold 1999, Makitalo 1999,
McCarthy 2017), φπνπ νη θιηκαηηθέο θη εδαθηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή
ππεξβνιηθά πγξά εδάθε) δηαθέξνπλ έληνλα απφ ηηο κεζνγεηαθέο ζπλζήθεο ή εμεηάδνληαη θαηά θχξην
ιφγν θσλνθφξα είδε (Minore θ.α. 1990, Varelides θ.α. 1995, McDonald θ.α. 1998, Varelides θ.α.
2005, Wallertz θ.α. 2018). Πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο επηινγήο κεζφδνπ
πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο ε νπνία ζα δεκηνπξγήζεη ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο θχηεπζεο βάζεη ησλ
θιηκαηεδαθηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ζηαζκνχ. Μηα αθφκε νπζηαζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επεξγεηηθή
επίδξαζε ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο είλαη ε ζσζηή επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλεκάησλ (Wallertz
θ.α. 2018).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο δχν κεζφδσλ πξνπαξαζθεπήο ηνπ
εδάθνπο, νη νπνίεο είλαη ε «αλακφριεπζε-απιάθσζε» θαη ε «βαζκίδσζε», ζηηο αλαδαζψζεηο.
πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δχν εθηάζεηο φπνπ έιαβαλ ρψξα αλαδαζψζεηο ρλνψδνπο
δξπφο (Quercus pubescens Willd.), νη νπνίεο εγθαηαζηάζεθαλ ην έηνο 1997, ζε εδάθε ζηα νπνία
εθαξκφζηεθαλ αληίζηνηρα, νη δπν πξναλαθεξφκελεο κέζνδνη πξνπαξαζθεπήο. Βηδηθφηεξα, ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη
παξαθάησ:
 Πψο επέδξαζε ε κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο ζηελ δνκή ησλ ζπζηάδσλ ρλνψδνπο
δξπφο.
 Πψο επέδξαζε ε κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο
[κεραληθή ζχζηαζε, pH, νξγαληθή νπζία, νιηθφ άδσην (Ν), θψζθνξνο (Ρ) θαη θάιην (Κ)].
 Πψο επέδξαζε ε κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο ζηα νγθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπζηάδσλ πνπ πξνέθπςαλ [Ξπιψδεο γθνο (V), Ξπιψδεο γθνο αλά εθηάξην (V/Ha) θαη
Έκθινηα ηεζηαία Κπθιηθή Βπηθάλεηα αλά εθηάξην (Ha)].
 Πψο επέδξαζε ε κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο ζηελ εκθάληζε θη αλάπηπμε ηεο ρισξίδαο
ησλ ζπζηάδσλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθαλ δχν πεξηνρέο (Έθηαζε B θαη Έθηαζε Ώ) φπνπ έιαβαλ ρψξα
αλαδαζψζεηο ρλνψδνπο δξπφο (Quercus pubescens Willd.) θαη ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε δηαθνξεηηθή
κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο. ηελ έθηαζε ΐ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο ΐαζκίδσζεο θαη ζηελ έθηαζε
Ώ ε κέζνδνο ηεο Ώλακφριεπζεο-Ώπιάθσζεο. Οη δχν πεξηνρέο βξίζθνληαη δπηηθά ηνπ ξνπο
ΐεξηίζθνπ, ζηνλ Αήκν Λαγθαδά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο
πεξίπνπ 5,5 ρικ. Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ δχν πεξηνρψλ είλαη: Έθηαζε ΐ: πληεηαγκέλεο
ΒΓΏ 87: Υ=426299, Τ=4515242 θαη Έθηαζε Ώ: πληεηαγκέλεο ΒΓΏ 87: Υ=426370, Τ=4515061.
Σν πςφκεηξν ησλ πεξηνρψλ κειέηεο θπκαίλεηαη απφ 300κ. έσο 569κ. Οη εθζέζεηο ηνπο είλαη
αλαηνιηθέο, βφξεην-αλαηνιηθέο. Οη θιίζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ 10-25%. ηηο ζπγθεθξηκέλεο
αλαδαζψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνλνεηή θπηάξηα ρλνψδνπο δξπφο (Quercus pubescens) κε ξηδφρσκα
(paperpots), απφ ην δεκφζην Φπηψξην πνπ δηαηεξεί ε Ααζηθή Τπεξεζία ζηνλ Λαγθαδά. Μεηά ηελ
θχηεπζε δελ έγηλαλ πνηίζκαηα, αξαηψζεηο, ιηπάλζεηο θαη δελ θαηαζθεπάζηεθε πεξίθξαμε.
Καη ζηηο δχν εθηάζεηο επηιέρηεθαλ απφ 5 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο (Α.Β.) κε απιή ηπραία
δεηγκαηνιεςία, δηαζηάζεσλ (10,0 x 20,0) κ. Καηαγξάθεθαλ φια ηα θπηεκέλα δέλδξα δξπφο κε χςνο
κεγαιχηεξν ηνπ 1,0κ. θαη κεηξήζεθαλ ε ζηεζηαία δηάκεηξνο, κε ρξήζε παρπκέηξνπ θη αθξίβεηα 1,0 εθ.
θαη ην νιηθφ χςνο κε αθξίβεηα 10,0 εθ. Βπίζεο, ζε θάζε Α.Β. ππνινγίζηεθε ν πξαγκαηηθφο θπηεπηηθφο
ζχλδεζκνο, ην πνζνζηφ επηηπρίαο-επηβίσζεο, εθηηκήζεθε ε θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ δξπφο, έγηλε
θαηαγξαθή ησλ ππνινίπσλ μπισδψλ εηδψλ (δέλδξσλ θαη ζάκλσλ) θαη πνψλ - αγξσζησδψλ εηδψλ πνπ
θχνληαλ θαη ε εδαθνθάιπςή ηνπο (ζε πνζνζηφ %) βάζε ηεο θιίκαθαο Domin (Ganatsas θ.α. 2012).
ε θάζε (Α.Β.) πάξζεθαλ δείγκαηα εδάθνπο απφ δχν δηαθνξεηηθά βάζε (0-10,0 εθ. θαη 10,0+ εθ.)
βάξνπο 1,5 kgr πεξίπνπ. πλνιηθά πάξζεθαλ 20 δείγκαηα εδάθνπο. Οη αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ
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έγηλαλ ζην Ελζηηηνχην Βδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο θαη κεηξήζεθαλ: ε κεραληθή ζχζηαζε, ην pH, ε
νξγαληθή νπζία, ην νιηθφ Άδσην (Ν), ν Φψζθνξνο (Ρ), ην θάιην (Κ).
Μεηά ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ, αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπο κε ηελ ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο SPSS 25, κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηηκψλ ησλ δχν δαζνθνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ αλά δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν δηαθνξψλ ζηνπο κέζνπο φξνπο
κεηαμχ ησλ κεζφδσλ πξνπαξαζθεπήο. Βπίζεο, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ ηδηνηήησλ
ηνπ εδάθνπο (κεραληθή ζχζηαζε, pH, νξγαληθή νπζία, νιηθφ άδσην, θψζθνξνο θαη θάιην) αλά
έθηαζε - κέζνδν πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο. Σέινο, γηα θάζε έθηαζε (ΐ θαη Ώ) - κέζνδν
πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο, ππνινγίζηεθε ν Ξπιψδεο γθνο (V) αλά άηνκν, ν Ξπιψδεο γθνο αλά
εθηάξην (V/Ha) θαη ε Έκθινηα ηεζηαία Κπθιηθή Βπηθάλεηα αλά εθηάξην (Ha).
Ώπνηειέζκαηα
Γνκή ησλ ζπζηάδσλ
ζνλ αθνξά ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ πξνπαξαζθεπήο ησλ επηθαλεηψλ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δνκή ησλ εθηάζεσλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:
ηηο εθηάζεηο κε ΐαζκίδσζε, φπνπ ειήθζεζαλ νη Α.Β. 1 έσο 5, ν θπηεπηηθφο ζχλδεζκνο ήηαλ
πεξίπνπ (1,5 x 1,5)κ. θαη θαηακεηξήζεθαλ - αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ηελ
απηνθπή βιάζηεζε (κεγάια άηνκα πνπξλαξηνχ)- ζε θάζε Α.Β. απφ 75 έσο 91 ιάθθνη, ελψ
θαηακεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 422 ιάθθνη εθ ησλ νπνίσλ νη 67 ήηαλ άδεηνη. Αελ θαηακεηξήζεθαλ 62
άηνκα πνπ είραλ χςνο <1κ. (Πίλαθαο 1). Σν κέζν πνζνζηφ επηηπρίαο, 20 έηε κεηά ηηο θπηεχζεηο,
αλέξρεηαη ζην 84%, ελψ ε θαηάζηαζε ησλ ζπζηάδσλ θαηά κέζν φξν εθηηκήζεθε σο θαιή. Ο κέζνο
φξνο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ αλέξρεηαη ζηα 4,94 εθ. θαη χςνπο ζηα 2,91 κ. κε κέγηζηεο ηηκέο ηα 11,00 εθ.
θαη 5,50κ. αληίζηνηρα (Πίλαθαο 2). To πνζνζηφ εδαθνθάιπςεο ησλ δξπψλ αλέξρεηαη, θαηά κέζν φξν,
ζην 56%, ησλ ζάκλσλ ζην 26%, ελψ ησλ πνσδψλ ζην 62% (Πίλαθαο 3). Δ ππθλφηεηα ησλ ζπζηάδσλ
αλέξρεηαη ζε 3260 άηνκα/Ha - ιακβάλνληαο ππφςελ κφλνλ ηα άηνκα ησλ νπνίσλ κεηξήζεθαλ ηα
δαζνθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 3880 άηνκα/Ha - ιακβάλνληαο ππφςελ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ
θχνληαλ εληφο ησλ Α.Β. (Πίλαθαο 4).
ηηο εθηάζεηο κε Ώλακφριεπζε-Ώπιάθσζε, φπνπ ειήθζεζαλ νη Α.Β. 6 έσο 10, νη θπηεπηηθνί
ζχλδεζκνη ήηαλ πεξίπνπ (1,5 x 2,0)κ. θαη θαηακεηξήζεθαλ - αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο
θαη ηελ απηνθπή βιάζηεζε (κεγάια άηνκα πνπξλαξηνχ)- ζε θάζε Α.Β. απφ 57 έσο 66 ιάθθνη, ελψ
θαηακεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 311 ιάθθνη εθ ησλ νπνίσλ νη 87 ήηαλ άδεηνη, ελψ δελ θαηακεηξήζεθαλ 20
άηνκα πνπ είραλ χςνο <1κ. (Πίλαθαο 1). Σν κέζν πνζνζηφ επηηπρίαο θπκαίλεηαη ζην 72%, ελψ ε
θαηάζηαζε ησλ ζπζηάδσλ εθηηκήζεθε, θαηά κέζν φξν, σο θαιή. Ο κέζνο φξνο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ
αλέξρεηαη ζηα 5,70 εθ. θαη χςνπο ζηα 3,65 κ. κε κέγηζηεο ηηκέο ηα 11,00 εθ. θαη 7,00 κ. αληίζηνηρα
(Πίλαθαο 2). Καηά κέζν φξν, ην πνζνζηφ εδαθνθάιπςεο ησλ δξπψλ αλέξρεηαη ζην 64%, ησλ ζάκλσλ
ζην 32%, ελψ ησλ πνσδψλ ζην 88%. Δ ππθλφηεηα ησλ ζπζηάδσλ αλέξρεηαη ζε 2340 άηνκα/Ha ιακβάλνληαο ππφςελ κφλνλ ηα άηνκα ησλ νπνίσλ κεηξήζεθαλ ηα δαζνθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
2540 άηνκα/Ha - ιακβάλνληαο ππφςελ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ θχνληαλ ζηελ Α.Β.
Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπγθξηηηθά, ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ δνκή ησλ δχν εθηάζεσλρεηξηζκψλ πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο, πξνθχπηεη φηη:
 ηελ έθηαζε Ώ φπνπ έιαβε ρψξα ε Ώλακφριεπζε- Ώπιάθσζε, παξαηεξήζεθαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο
ζηνπο κ.ν. ηφζν ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ φζν θαη ηνπ χςνπο, ελψ κεγαιχηεξεο ήηαλ θαη νη
αληίζηνηρεο κέγηζηεο ηηκέο ηνπο. Βπίζεο, θαη ε εδαθνθάιπςε ήηαλ κεγαιχηεξε ζε φιεο ηνπο
νξφθνπο βιάζηεζεο (πφεο, ζάκλνη, δέλδξα).
 ηελ έθηαζε ΐ φπνπ έιαβε ρψξα ε ΐαζκίδσζε, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ κεγαιχηεξν φπσο θαη
ε ππθλφηεηα ησλ αηφκσλ αλά εθηάξην, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ κηθξφηεξνο ν θπηεπηηθφο ζχλδεζκνο
θαη θαηακεηξήζεθαλ πεξηζζφηεξα άηνκα δξπφο.
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Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθά ζηνηρεία εθηάζεσλ κε βαζκίδσζε θαη αλακόριεπζε-απιάθσζε πνπ αθνξνύλ ηνλ Φ.., ηνπο
ιάθθνπο θαη ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ δξπόο πνπ παξαηεξήζεθαλ, θαη ην πνζνζηό επηβίσζεο
Table 1. Total data of both methods concerning plant linkage, holes, number of oaks and survival percentage
πγθεληξσηηθά ζηνηρεία εθηάζεσλ κε βαζκίδσζε θαη αλακόριεπζε-απιάθσζε πνπ αθνξνύλ ηνλ Φ.., ηνπο
ιάθθνπο θαη ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ δξπόο πνπ παξαηεξήζεθαλ, θαη ην πνζνζηό επηβίσζεο
Υεηξηζκνί
Φπηεπηηθ
Τθηζηάκε
Άδεηνη
Άηνκα
Άηνκα
Μ.Ο.
όο ύλδεζκνο
λνη ιάθθνη
ιάθθνη
δξπόο <1κ.
δξπόο πνπ
Βπηηπρίαο
(Φ..)
κεηξήζεθαλ
(%)
1,5 ρ 1,5
422
67
62
326
84
ΐ
1,5 ρ 2,0
311
87
20
234
72
Ώ
Πίλαθαο 2. Μέζνη όξνη θαη κέγηζηεο ηηκέο ζηεζηαίσλ δηακέηξσλ θαη πςώλ ησλ εθηάζεσλ Β θαη Α
Table 2. Average and maximum values of breast diameters and heights of both methods
Μέζνη όξνη θαη κέγηζηεο ηηκέο ζηεζηαίσλ δηακέηξσλ θαη πςώλ ησλ εθηάζεσλ ΐ θαη Ώ
Μ.Ο. ζηεζηαίσλ
Μέγηζηεο ηηκέο
Μ.Ο.
Μέγηζηεο
Υεηξηζκ
δηακέηξσλ
ζηεζηαίσλ
πςώλ
ηηκέο
νί
(εθ.)
δηακέηξσλ (εθ.)
(κ.)
πςώλ
(κ.)
4,90
11,00
2,91
5,50
ΐ
5,70
11,00
3,65
7,00
Ώ
Πίλαθαο 3. Μέζνη όξνη εθηίκεζεο εδαθνθάιπςεο (%) δξπώλ, ζάκλσλ θαη πνσδώλ ησλ δύν ρεηξηζκώλ
Table 3. Average of ground coverage (%) of oaks, bushes and grass of both methods
Μέζνη όξνη εθηίκεζεο εδαθνθάιπςεο (%) δξπώλ, ζάκλσλ θαη πνσδώλ ησλ δύν ρεηξηζκώλ
Υεηξηζκν
Μ.Ο. Βδαθνθάιπςεο
Μ.Ο. Βδαθνθάιπςεο
Μ.Ο. Βδαθνθάιπςεο
ί
(%)- Αξύεο
(%)- Θάκλνη
(%)- Πόεο
56
26
62
ΐ
64
32
88
Ώ
Πίλαθαο 4. Mέζνη όξνη ππθλόηεηαο (άηνκα/Ha) ησλ εθηάζεσλ Β θαη Α
Table 4. Average of density of both methods
Mέζνη όξνη ππθλόηεηαο (άηνκα/Ha) ησλ εθηάζεσλ ΐ θαη Ώ
Υεηξηζκνί
M.O. Ππθλόηεηαο ζπζηάδσλ
Μ.Ο. Ππθλόηεηαο ζπζηάδσλ
(άηνκα/Ha)
(άηνκα/Ha)
ιακβάλνληαο ππόςελ ηα άηνκα
ιακβάλνληαο ππόςηλ ην ζύλνιν
ησλ νπνίσλ κεηξήζεθαλ ηα
ησλ αηόκσλ πνπ θύνληαλ ζηελ Α.Β.
δαζνθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
3260
3880
ΐ
2340
2540
Ώ

Δδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
ζνλ αθνξά ηα ζπγθξηηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ πξνπαξαζθεπήο ησλ
επηθαλεηψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθψλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα (Πίλαθαο 5):
 ηελ έθηαζε ΐ φπνπ έιαβε ρψξα ε ΐαζκίδσζε, ηα εδάθε ήηαλ κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο,
ειαθξψο φμηλα (φζνλ αθνξά ην pH), κέηξηα ζε νξγαληθή νπζία θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
νιηθφ άδσην (Ν).
 ηελ έθηαζε Ώ φπνπ έιαβε ρψξα ε Ώλακφριεπζε- Ώπιάθσζε, ηα εδάθε θπκαηλφηαλ κεηαμχ
κέζεο θαη ειαθξάο κεραληθήο ζχζηαζεο, ήηαλ ειαθξψο φμηλα, είραλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα
νξγαληθήο νπζίαο ζην βάζνο (0-10 εθ.) θαη κέηξηα ζην βάζνο (10+ εθ.), ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε
νιηθφ άδσην (Ν), θαη γεληθφηεξα παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξεο ηηκέο (κ.ν.) ζε φια ηα κεηξνχκελα
ραξαθηεξηζηηθά (pH, Ο.Ο., Ν, Ρ, Κ) ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ΐ.
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Πίλαθαο 5. Μέζνη όξνη aπνηειεζκάησλ εδαθνινγηθώλ αλαιύζεσλ ησλ δύν ρεηξηζκώλ
Table 5. Average of soil analysis results of both methods
Υεηξηζκόο /
ΐάζνο εδάθνπο
(εθ.)
ΐ (0-10)
ΐ (10+)
Ώ (0-10)

Ώ (10+)

Μέζνη όξνη απνηειεζκάησλ εδαθνινγηθώλ αλαιύζεσλ ησλ δύν ρεηξηζκώλ
Μεραληθή
pH
Oξγαληθή
Άδσην
Φώζθνξνο
ύζηαζε
(Μ.Ο.)
Oπζία
(Ν)
(Ρ)
(Μ.Ο.) %
(Μ.Ο.) %
(Μ.Ο.)
ppm
Μέηξην
6,42
2,39
0,088
3,63
SL (ακκνπειψδεο)
Μέηξην
6,23
1,62
0,057
2,47
SL (ακκνπειψδεο)
Βιαθξφ
6,59
3,84
0,140
4,45
LS (πεινακκψδεο)
(Α.Β. 6,10).
Μέηξην
SL (ακκνπειψδεο)
(Α.Β. 7),
L (πειψδεο)
(Α.Β. 8,9).
Βιαθξφ
6,40
2,24
0,085
2,89
LS (πεινακκψδεο)
(Α.Β. 6,10),
Μέηξην
SL (ακκνπειψδεο)
(Α.Β. 7,8),
L (πειψδεο) (Α.Β.
9)

Κάιην
(Κ)
(Μ.Ο.)
ppm
89
61
139

82

Παξαγσγηθόηεηα ησλ εθηάζεσλ
Ώπφ ηα ζπγθεληξσηηθά νγθνκεηξηθά ζηνηρεία ησλ δχν εθηάζεσλ - ρεηξηζκψλ πξνπαξαζθεπήο ηνπ
εδάθνπο, πξνθχπηεη φηη:
ηηο εθηάζεηο κε ΐαζκίδσζε θαηακεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 326 άηνκα κέζνπ χςνπο h=2,90 m. Ο
κέζνο Ξπιψδεο γθνο (V) αλά άηνκν ππνινγίζηεθε ζηα 0,0028 m3, ν Ξπιψδεο γθνο αλά εθηάξην
(V/Ha) ζηα 45,50 m3/Ha θαη ε Έκθινηα ηεζηαία Κπθιηθή Βπηθάλεηα αλά εθηάξην (Ha) ζηα 35,68
m2/Ha (Πίλαθαο 6).
ηηο εθηάζεηο κε Ώλακφριεπζε-απιάθσζε θαηακεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 234 άηνκα κέζνπ χςνπο
h=3,70 m. Ο Ξπιψδεο γθνο (V) αλά άηνκν αλέξρεηαη ζηα 0,0047 m3, ν Ξπιψδεο γθνο αλά εθηάξην
(V/Ha) ζηα 55,00 m3/Ha θαη ε Έκθινηα ηεζηαία Κπθιηθή Βπηθάλεηα αλά εθηάξην (Ha) ζηα 33,77
m2/Ha.
Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπγθξηηηθά ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα νγθνκεηξηθά ζηνηρεία ησλ
ζπζηάδσλ δξπφο, πξνθχπηεη φηη:
 ηελ έθηαζε Ώ, φπνπ έιαβε ρψξα ε Ώλακφριεπζε- Ώπιάθσζε, ν Ξπιψδεο γθνο (V) θαη ν
Ξπιψδεο γθνο αλά εθηάξην (V/Ha) παξνπζηάδνπλ αηζζεηά κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ
έθηαζε ΐ, φπνπ έιαβε ρψξα ε βαζκίδσζε. Βλψ, ε Έκθινηα ηεζηαία Κπθιηθή Βπηθάλεηα αλά
εθηάξην εκθαλίδεη νξηαθά κεγαιχηεξε ηηκή ζηελ έθηαζε ΐ απφ φηη ζηελ έθηαζε Ώ, πξνθαλψο
ιφγσ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αηφκσλ δξπφο πνπ θαηακεηξήζεθαλ ζε απηή ηελ έθηαζε-ρεηξηζκφ.
 Αεδνκέλνπ φηη ζηελ έθηαζε ΐ θαηακεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 326 άηνκα έλαληη 234 αηφκσλ πνπ
θαηακεηξήζεθαλ ζηελ έθηαζε Ώ (92 άηνκα ιηγφηεξα), εχθνια κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία φηη ζηελ έθηαζε Ώ – Ώλακφριεπζε - Ώπιάθσζε ηα άηνκα δξπφο έρνπλ
θαιχηεξεο απνδφζεηο.
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Πίλαθαο 6. Ογθνκεηξηθά ζηνηρεία ησλ δύν εθηάζεσλ- ρεηξηζκώλ
Table 6. Volumetric characteristics of the two methods
Ογθνκεηξηθά ζηνηρεία ησλ δύν εθηάζεσλ- ρεηξηζκώλ
Ξπιώδεο γθνο (V)
Ξπιώδεο γθνο
Έκθινηα ηεζηαία
(m3)
αλά εθηάξην (m3/Δα)
Κπθιηθή Βπηθάλεηα/Ha
(m2/Δα)
0,0028
45,50
35,68
0,0047
55,00
33,77

Υεηξηζκόο
ΐ
Ώ

ύλζεζε ηεο βιάζηεζεο
Ώπφ ηα ζπγθξηηηθά ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ρισξηδηθή ζχλζεζε ησλ δχν
εθηάζεσλ - ρεηξηζκψλ πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο, πξνθχπηεη φηη (Πίλαθαο 7):
 θαηαγξάθεθε ζρεδφλ ν ίδηνο αξηζκφο θπηψλ,
 φια ηα είδε πνπ βξέζεθαλ είλαη απηφρζνλα, εθηφο ηεο ςεπδαθαθίαο,
 θνηλά είδε είραλ απφ 5 μπιψδε θαη απφ 11 πφεο-αγξσζηψδε,
 ζηελ έθηαζε Ώ, φπνπ έιαβε ρψξα ε Ώλακφριεπζε- Ώπιάθσζε, θχνληαη 5 πεξηζζφηεξα μπιψδε
είδε (50% πεξηζζφηεξα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ μπισδψλ εηδψλ).
Πίλαθαο 7. Καηαγξαθή ηεο ρισξίδαο θαη θαηαρώξεζε ηεο πιεζνθάιπςεο
βάζεη ηεο Κιίκαθαο Domin γηα ηνπο δύν ρεηξηζκνύο Β θαη Α
Table 7. Recording of the flora and its coverage based on Domin scale on both methods

Ξπιώδε Βίδε
Quercus pubescens
Quercus coccifera
Cistus creticus
Crataegus monogyna
Pyrus spinosa
Πόεο-Ώγξσζηώδε
Βξύα
Λεηρήλεο
Trifolium angustifolium
Colchicum automnale
Petrorhagia dubia
Teucrium capitatum
Linum hirsutum
Eryngium campestre
Campanula trachelium
Phleum phleoides
Galium verum
Festuca sp.
Trifoliium arvense
Hypericum perforatum
Onopordum acanthium
Linum trigynum
Cynosurus echinatus
Aira elegantissima
Avena barbata
Silene viridiflora
Acinos sp.

Υεηξηζκόο
Υεηξηζκόο
ΐ
Ώ
Πιεζνθάιπςε ζχκθσλα κε
ηελ Κιίκαθα Domin
8
8
6
6
6
6
4
3
4
3
6
4
3
2
2

6
7
3
2
2

2
1
1
1
1
1
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
-

Rubus idaeus
Pyrus spinosa
Pyrus pyraster
Robinia Pseudoacacia
Lonicera xylosteum
Thymus sp.
Thymus sibthorpii
Knautia arvensis
Vicia sp.
Oenanthe
pimpinelloides
Melica ciliata
Allium guttatum
Lolium perenne
Chrysopogon gryllus
Chinopodium vulgare
Vicia cracca
Geranium rotundifolium
Geranium sanguineum
Hypericum olympicum
Filipendula hexapetala
Tolbis barbata
Medicago sp.
Centaurea sp.
Teucrium chamaedrys
Anthemis sp.

Υεηξηζκόο
Υεηξηζκόο
ΐ
Ώ
Πιεζνθάιπςε ζχκθσλα κε ηελ
Κιίκαθα Domin
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

-

1
1
1
-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:
Δ Ώλακφριεπζε-Ώπιάθσζε - σο κέζνδνο πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο πξηλ ηηο αλαδαζψζεηο - ζε
ζρέζε κε ηελ ΐαζκίδσζε:
 επλφεζε πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο ρλνψδνπο δξπφο, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ
δαζνθνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζηεζηαία δηάκεηξνο θαη χςνο).
 βειηίσζε ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο [κεραληθή ζχζηαζε, pH, νξγαληθή νπζία,
νιηθφ άδσην (Ν), θψζθνξνο (Ρ) θαη θάιην (Κ)], φπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
εδαθνινγηθήο αλάιπζεο.
 επλφεζε πεξηζζφηεξν ηελ εδαθνθάιπςε ζε θάζε φξνθν βιάζηεζεο (δέλδξα, ζάκλνη, πφεοαγξσζηψδε), θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πεξηζζνηέξσλ μπισδψλ εηδψλ.
 επλφεζε πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ησλ νγθνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ [Ξπιψδεο γθνο (V)
θαη Ξπιψδεο γθνο αλά εθηάξην (V/Ha)] ηεο ρλνψδνπο δξπφο.
 βειηίσζε ζπλνιηθά ηηο ζηαζκνινγηθέο ζπλζήθεο.
Αεπηεξεπφλησο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ρλνψδεο δξπο αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα:
 ζε κεγάινπο θπηεπηηθνχο ζπλδέζκνπο (2,0x2,0)κ.
 ζε πςειφηεξα πςφκεηξα (>500,00κ.).
 ζε πεινακκψδεο (LS) έδαθνο.
 φηαλ πθίζηαηαη πεξηκεηξηθή πςειή δελδξψδεο βιάζηεζε, θαζψο ηελ πξνζηαηεχεη ζηα πξψηα
ρξφληα αλάπηπμήο ηεο απφ ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία .
Ο ζπλδπαζκφο ηεο Ώλακφριεπζεο-Ώπιάθσζεο - σο κεζφδνπ πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο - κε ηα
πξναλαθεξζέληα ζπκπεξάζκαηα-δηαπηζηψζεηο ζε αλαδαζψζεηο ρλνψδνπο δξπφο, κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ δαζνπνληθή εθκεηάιιεπζε κε ηελ δεκηνπξγία παξαγσγηθνχ δάζνπο, ηελ νηθνινγηθή
αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο κειινληηθά απφ θάζε κνξθήο θηλδχλνπο
φπσο ππξθαγηψλ, πιεκκπξψλ, εθρεξζψζεσλ θ.ι.π.
Δ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ δξπφο ζε πξνγξάκκαηα αλαδάζσζεο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Δ
ζσζηή επηινγή ηνπ είδνπο, ε εμαζθάιηζε θαιήο πνηφηεηαο θπηεπηηθνχ πιηθνχ θαη ε θαηάιιειε
κέζνδνο αλαδάζσζεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα. (Γθαλάηζαο θ.α. 2003).
Οη θπηεχζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ
πξνπαξαζθεπήο ηνπ εδάθνπο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηεο
πξνζσξηλήο κείσζεο ηεο παξεδάθηαο βιάζηεζεο (Prevosto θ.α. 2011). Οη κέζνδνη πξνπαξαζθεπήο
ηνπ εδάθνπο επηηαρχλνπλ ηελ αχμεζε θαζ‘ χςνο ζε δηάθνξα είδε πιαηπθχιισλ πνπ αλαπηχζζνληαη
ζε ακκνπειψδε εδάθε αιιά δελ έρνπλ επίδξαζε ζε αξγηιψδε εδάθε (Rolf 1991), ελψ επλννχλ ηελ
επηβίσζε ησλ θπηαξίσλ θπξίσο επεηδή ραιαξψλνπλ ην έδαθνο θη έηζη αλαπηχζζεηαη επθνιφηεξα ην
ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα (Hatzistathis θ.α. 2000).
χκθσλα κε ηελ Ααζηθή Τπεξεζία θαηά ηελ πινπνίεζε αλαδαζσηηθψλ εξγαζηψλ, φζνλ αθνξά ηελ
πξνπαξαζθεπή ηνπ εδάθνπο, ζήκεξα γίλνληαη νη αθφινπζεο επεκβάζεηο αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπ
εδάθνπο:
Ε. ε εδάθε κεηξίσλ θιίζεσλ 0-30 % γίλεηαη απιάθσζε.
ΕΕ. ε εδάθε ηζρπξψλ θιίζεσλ 30% θαη άλσ, δελ γίλεηαη θακία επέκβαζε.
ηελ πξψηε θαηεγνξία (Ε) γίλεηαη θαηεξγαζία - γηα ηελ πξνπαξαζθεπή πξνο θχηεπζε- ηνπ εδάθνπο
κε απφμεζε κέρξη βάζνπο 0,20 κ., κε απνκάθξπλζε θαη ελαπφζεζε ησλ πξντφλησλ θαηεξγαζίαο ζε
απφζηαζε κέρξη 50 κέηξα ζε ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο. Δ θαηεξγαζία γίλεηαη κε πξνσζεηήξα θαη ην
βάζνο ηεο αλακφριεπζεο ή απιάθσζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη απιάθσζε
ηνπ θαηεξγαζκέλνπ εδάθνπο θαηά κήθνο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ θακππιψλ θαη απφζηαζε θπηεπηηθνχ
ζπλδέζκνπ, κε πξνσζεηήξα εθνδηαζκέλν κε δχν αλακνριεπηέο (riper) θαη κε θαηάιιεια πηεξχγηα
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ραιάξσζε ηνπ εδάθνπο. Δ εξγαζία αξρίδεη απφ ηα ςειφηεξα ζεκεία θαη
θαηεβαίλεη πξνο ηα ρακειφηεξα έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ε αξρή ηεο εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ
θαηεξγαζίαο θαη απιάθσζεο. Χο πξνο ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο θαηεξγαζίαο θαη απιάθσζεο ηνπ
εδάθνπο ζε ζρέζε κε ηελ δηελέξγεηα θπηεχζεσλ απηή πξέπεη λα γίλεηαη λσξίο, ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο
πξηλ ηελ θχηεπζε. Χο πην θαηάιιειε επνρή είλαη ε πεξίνδνο Ώπγνχζηνπ - επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο
θχηεπζεο.
ζνλ αθνξά ηελ βαζκίδσζε, έρεη απνδεηρζεί κε ζπκθέξνπζα γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, αιιά θαη
βαζκνχ επηηπρίαο ησλ αλαδαζψζεσλ γηαηί ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο βαζκίδαο δελ ππάξρεη έδαθνο
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αιιά ην κεηξηθφ πέηξσκα, ελψ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηα επηρψκαηα εκθαλίδνπλ κεγάια πνζνζηά
απνηπρηψλ ιφγσ ηεο ρνξηνβξίζεηαο θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ (εθρψκαηα,
θιάδνη, ξίδεο, νξγαληθή χιε θιπ.) Γη΄ απηφ ηνλ ιφγν ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία εδαθψλ (ΕΕ) θιίζεσλ
30% θαη άλσ δελ γίλεηαη θακία επέκβαζε (βαζκίδεο) (Ώλδξεάδεο 2015).
Βπραξηζηίεο
ηελ Ώλαπιεξψηξηα Ααζάξρε ηνπ Ααζαξρείνπ Θεζζαινλίθεο, θα Βιέλε Ώγγειίδνπ θαη ζηνλ
Αηεπζπληή πληνληζκνχ θη Βπηζεψξεζεο Ααζψλ Ώ.Α.Μ.Θ. θ. Παλαγηψηε Κπξηαθίδε. ηνλ Αηεπζπληή
Ώλαδαζψζεσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Κπξηάθν Ώλδξεάδε, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη δηάζεζε
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο Ααζνιφγνπο-Πεξηβαιινληνιφγνπο ηεο
πξναλαθεξφκελεο Τπεξεζίαο θ.θ. πχξν Θενδνζίνπ θαη ηέθαλν Γηαλλάθν.
Abstract
In the present study it is presented the effect of two soil preparation methods – disk tenching and
layering- on artificial reforestation, in two twenty years old reforestated areas with Quercus pubescens.
In both reforestated areas silvicultural, soil and tree volumetric characteristics were measured. The
analysis of the results, showed that ―disk tenching‖, as soil preparation method on artificial
reforestation, comparing to «layering‖, improved in total the site conditions. It privileged the growth
of Quercus pubescens both on silvicultural and volumetric characteristics, improved the natural and
chemical properties of soils, the coverage of flora species, and enhanced the existence of more woody
species.
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Πεξίιεςε
ην πιαίζην ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε θαηάξηηζε
κεηξψσλ δέλδξσλ κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα απνηχπσζεο θαη παξαθνινχζεζεο. θνπφο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε απεηθφληζε ηεο βιάζηεζεο ηνπ Αεκνηηθνχ Κήπνπ Αξάκαο
θαη ε εηζαγσγή ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ δέληξσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ. Βπηπιένλ, γίλεηαη
θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ δέληξσλ θαη ησλ δαζνθνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
θαηάζεζε πξνηάζεσλ ρεηξηζκνχ γηα θάζε δέληξν μερσξηζηά, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ θήπνπ. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ ζθάικαηα πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηνπο ππθλνχο θπηεπηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη
ζηελ εθηεηακέλε θαη ιαλζαζκέλε θιάδεπζε, παξφια απηά ε γεληθή θαηάζηαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ
δέληξσλ είλαη άξηζηε θαη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο πξνηάζεθε αληηθαηάζηαζε ή απνκάθξπλζε αηφκσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: ςεθηαθό κεηξών δέληξσλ, δαζνθνκία πόιεσλ, δνκή θαη ζύλζεζε αζηηθνύ πξαζίλνπ,
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ).
Βηζαγσγή
Οη έληνλεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ε ξαγδαία αζηηθνπνίεζε
έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ, ηφζν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φζν θαη ησλ πνιηηψλ, πξνο ηελ άζθεζε
ηεο Ααζνθνκίαο ησλ πφιεσλ θαη γεληθφηεξα ζην αζηηθφ πξάζηλν. Έηζη, ελψ ηα δέληξα αξρηθά
απνηεινχζαλ θπξίσο έλα αηζζεηηθφ ζηνηρείν ησλ πφιεσλ, ε πνιπιεηηνπξγηθή ηνπο αμία ιακβάλεηαη
πιένλ ππφςε, σο έλαο παξάγνληαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Με άιια ιφγηα ηα δέληξα θαη γεληθφηεξα
ην πξάζηλν κέζα ζηελ πφιε ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλχςσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ, δηφηη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηφζν ηε θπζηθή φζν θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπο. πκβάιινπλ
ζηε κείσζε ησλ ζνξχβσλ, θηιηξάξνπλ ηε ζθφλε θαη άιια αησξνχκελα ζηεξεά ζσκαηίδηα
θαζαξίδνληαο ηνλ αέξα θαη δξνζίδνπλ, ζηηο δεζηέο εκέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, κε ηε δηαπλνή ηνπο (Grey
θαη Deneke 1992, Νηάθεο 2001, Tsitsoni θαη Zagas 2001).
Ο ππεξπιεζπζκφο θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε
ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηνχλ, γηα λα επηηεπρζεί κηα
πξαγκαηηθά πςειή πνηφηεηα δσήο, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο (Samara θαη
Tsitsoni 2007, EU 2010). Έηζη, θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ δέληξσλ
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά, θαζψο θαη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπο ζηνλ ρψξν.
Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα λα θαηαξηηζηεί έλα κεηξψν δέλδξσλ, κε βαζηθφηεξν λα πξνζδηνξηζηεί αλ
ππάξρεη ε αλάγθε ελφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο δέλδξσλ δειαδή ε αλάγθε γηα θιαδεχζεηο,
θπηεχζεηο ή απνκαθξχλζεηο δέλδξσλ ή αλ αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά ρσξίο θαλέλα βαζηθφ
πξφβιεκα (Shigo θαη Shortle 1983, Amir θαη Misgav 1990, ακαξά θαη Σζηηζψλε 2003, Batala θαη
Tsitsoni 2007). Έλαο άιινο ιφγνο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλνιηθή αμία ησλ δέλδξσλ σο πφξσλ θαη
νη σθέιεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ απηά (Smiley θαη Baker 1988).
Σφζν ν ρξφλνο, φζν θαη ην θφζηνο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ ζρεδηάδεηαη έλα ζχζηεκα
κεηξψσλ. Καηά ηε ζχληαμε ελφο ςεθηαθνχ κεηξψνπ δέλδξσλ ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη ζπλερψο λα έρεη
ππφςε ηνπ ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ κεηξψνπ, ν νπνίνο είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ απφ έλα
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κεηξψν είλαη αλεθηίκεηεο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο, δηφηη ηα κεηξψα δέλδξσλ βνεζνχλ ην
ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη λα νινθιεξψζεη έλαλ αξηζκφ ζηφρσλ (Tate 1985, Tan 2004).
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα ζπληαρζεί ην ςεθηαθφ κεηξψν ησλ δέληξσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηνλ Αεκνηηθφ Κήπν Αξάκαο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ,
δηφηη ν θήπνο απηφο απνηειεί ην επίθεληξν ησλ εθδειψζεσλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ, πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πφιε ηεο Αξάκαο. Βηδηθφηεξα νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
είλαη: α) ε θαηαγξαθή θαη ε απεηθφληζε ηεο βιάζηεζεο ηνπ θήπνπ θαη ε εηζαγσγή ηεο γεσγξαθηθήο
ζέζεο ησλ δέληξσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, β) ε θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ δέληξσλ θαη
ησλ δαζνθνκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, γ) ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ ρεηξηζκνχ γηα θάζε δέληξν
μερσξηζηά, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ θήπνπ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Χο πεξηνρή έξεπλαο νξίζηεθε ε πφιε ηεο Αξάκαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν «Αεκνηηθφο Κήπνο» ηεο.
ΐξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο επί ηεο νδνχ Βζληθήο Ώκχλεο θαη έρεη έθηαζε 3,51 ha. Βθεί
ιακβάλνπλ ρψξα εθδειψζεηο ηφζν πνιηηηζηηθνχ φζν θαη ςπραγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Βπηπιένλ είλαη
ηφπνο ζπγθέληξσζεο κεγάιεο κεξίδαο πνιηηψλ, ηδηαίηεξα ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, ιφγσ ησλ
θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ λεξψλ (ζηληξηβάληα, ξπάθηα, κηθξέο ιίκλεο), ηνπ ζηεγαζκέλνπ ηνπίνπ θαη ηεο
παηδηθήο ραξάο πνπ δηαζέηεη.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ κεηξψνπ αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ησλ Σζηηζψλε θ.α. (2007).
πλνιηθά κεηξήζεθαλ 248 δέληξα θαη ε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ έγηλε ζε δχν ρξνληθέο
πεξηφδνπο, θαινθαίξη-θζηλφπσξν ηνπ 2017 θαη άλνημε-θαινθαίξη ηνπ 2018. Δ δεκηνπξγία ηνπ
κεηξψνπ δέληξσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πάξθν, έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS (ArcMap).
Αεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ, φπνπ ζε θάζε δέληξν δφζεθε έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο (ID) θαη ε
νπνία πεξηιακβάλεη:
 ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θάζε αηφκνπ
 ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο απνγξαθήο
 ην επηζηεκνληθφ ηνπ φλνκα
 ην έηνο θχηεπζεο (αλ είλαη γλσζηφ)
 ην ζρήκα ηεο θφκεο
 ηα δαζνθνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά
 ηε ζέζε θχηεπζεο (ειεχζεξν / παξηέξη / δελδξνδφρνο)
 ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θάζε δέληξνπ θαη ηνπ ρεηξηζκνχ πνπ πξνηείλεηαη
θαη
 ηε θσηνγξαθηθή απεηθφληζή ηνπ
Σα δαζνθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ηε ζηεζηαία δηάκεηξν, ην ζπλνιηθφ χςνο, ην χςνο
έλαξμεο ηεο θφκεο θαη ηε δηάκεηξν ηεο θφκεο. Δ δηάκεηξνο ηνπ θνξκνχ κεηξήζεθε ζε εθαηνζηά ζην
ζηεζηαίν χςνο (1,3 m) κε παρπκεηξηθή ηαηλία. Σν χςνο ησλ δέληξσλ θαη ην χςνο έλαξμεο θφκεο
κεηξήζεθαλ ζε κέηξα κε πςφκεηξν Haga θαη ε δηάκεηξνο ηεο θφκεο κεηξήζεθε ζε κέηξα, πξνο ηηο
ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο (Ώλαηνιή-Αχζε, ΐνξξάο-Νφηνο) , κε κεηξνηαηλία.
Βπηπιένλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ζθαικάησλ θαη δεκηψλ θαη πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο
ηεο πγείαο ησλ δέληξσλ (Νηάθεο 2001, Σζηηζψλε θ.α. 2007). πγθεθξηκέλα ηα ζθάικαηα πνπ
θαηαγξάθεθαλ, αξηζκήζεθαλ σο εμήο:
1. Κόκε
1.1 Ώπνρξσκαηηζκφο
1.2 Θχζαλνη
1.3 Φπιιφπησζε
1.4 ήςε θιαδηψλ
1.5 Θξαχζε θιαδηψλ
1.6 Ξήξαλζε θιαδηψλ
1.7 Πνζνζηφ μήξαλζεο θχιισλ ( 0% / έσο 25% / έσο 75% / έσο 100% )
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2. Κνξκόο
2.1 Κιίζε θνξκνχ ( κεδεληθή / ζρεδφλ κεδεληθή / κέηξηα / κεγάιε )
2.2 ήςε θνξκνχ
2.3 ηξεβιφηεηα
2.4 ήςε βάζεο
2.5 Βμνγθψκαηα
2.6 Κνξκνβιαζηήκαηα
2.7 Μχθεηεο
2.8 Κνηιφηεηεο
2.9 Βπίθπηα
2.10 Πιεγψζεηο/ βαλδαιηζκνί
2.11 Πεξηγξαθή πιεγψζεσλ/ βαλδαιηζκψλ
2.12 ΐαζκφο απνθινίσζεο ( κεδεληθφο / κέηξηνο / έληνλνο )
2.13 Ρηδνβιαζηήκαηα
3. ηνηρεία δελδξνδόρνπ (εθόζνλ ππάξρεη)
3.1 ηήξημε
3.2 Άξδεπζε
3.3 Βδαθνθάιπςε
3.4 ράξα
3.5 πκπίεζε εδάθνπο
3.6 Τπεξχςσζε πεδνδξνκίνπ
3.7 Γηδάληα
3.8 Πιάηνο ζέζεο θχηεπζεο
4. Βκπόδηα
4.1 Βλαέξηα θαιψδηα
4.2 Άιιν ελαέξην εκπφδην
4.3 Πεξηγξαθή άιινπ ελαέξηνπ εκπνδίνπ
4.4 Βπίγεηα θνιψλα
4.5 Βπίγεηνο θσηηζκφο
4.6 Άιιν επίγεην εκπφδην
4.7 Πεξηγξαθή άιινπ επίγεηνπ εκπνδίν
Σέινο ζεκεηψζεθε ε γεληθή θαηάζηαζε (άξηζηε / θαιή / κέηξηα / θαθή / ρείξηζηε) ηνπ δέληξνπ, ν
πξνηεηλφκελνο ρεηξηζκόο-ζύζηαζε (δηαηήξεζε / ζπληήξεζε / απνκάθξπλζε / αληηθαηάζηαζε),
παξαηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνέθπςαλ, θαζψο θαη αλ πξφθεηηαη γηα κλεκεηαθό δέληξν.
Ώπνηειέζκαηα
Δ εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνχ κεηξψνπ γηα ηνλ Αεκνηηθφ Kήπν Αξάκαο έγηλε ζε ηξία κέξε. Σν πξψην
πεξηέρεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δέληξσλ πάλσ ζηνλ ράξηε. Σν δεχηεξν πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δέληξσλ θαη ην ηξίην απνηειεί ηε θσηνγξαθηθή απεηθφληζή ηνπο.
Παξαθάησ (Βηθφλα 1) παξνπζηάδεηαη έλα δείγκα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο απηά
πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθηαθφ κεηξψν.
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Βηθφλα 1. Φόξκα θαηαγξαθήο ηνπ ςεθηαθνύ κεηξώνπ δέλδξσλ ζηνλ Γεκνηηθό Κήπν Γξάκαο
Image 1. Form of the computerized tree inventory in the Municipal Park of Drama

πλνιηθά κεηξήζεθαλ 248 δέληξα, ελψ νη ζάκλνη εμαηξέζεθαλ. Παξαθάησ (ρήκα 1)
παξνπζηάδνληαη ηα δέθα θπξίαξρα είδε ηνπ Αεκνηηθνχ θήπνπ θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ
ζην ζχλνιν ηεο βιάζηεζεο.

ρήκα 1. Κπξηόηεξα δαζνπνληθά είδε ηνπ Γεκνηηθνύ θήπνπ Γξάκαο
Figure 1. Main silvicultural species in Municipal Park of Drama

Ώπφ ην ρήκα 1 θαίλεηαη φηη ην θπξίαξρν είδνο είλαη ην Platanus orientalis. Γηα ην ιφγν απηφ
αμηνινγήζεθαλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο, ελψ γηα ηα είδε Tilia tomentosa θαη Acer
negundo, πνπ είλαη δεπηεξεπφλησο επηθξαηέζηεξα, θαηαγξάθεθαλ κφλν ηα ζθάικαηα. Ώθνινπζνχλ
φια ηα είδε πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ θήπν θαηά θζίλνπζα ζεηξά: Cedrus deodara, Prunus laurocerasus,
Ligustrum lucidum, Platanus hispanica, Sophora japonica, Catalpa bignonioides, Prunus cerasifera,
Albizia julibrissin, Cupressus sempervirens, Pinus pinea, Ficus carica, Pinus halepensis,
Trachycarpus fortunei, Abies borisii-regis, Cercis siliquastrum, Fraxinus excelsior, Fraxinus
pallisiae, Lagerstroemia indica, Morus alba, Quercus sp., Robinia pseudoacacia, Salix babylonica,
Sequoia sempervirens.
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ρήκα 2. Καηαλνκή δηακέηξσλ ηνπ είδνπο Platanus orientalis
Figure 2. Diameter distribution of Platanus νrientalis

ρήκα 3. Καηαλνκή πςώλ ηνπ είδνπο Platanus orientalis
Figure 3. Height distribution of Platanus orientalis

Ώπφ ηηο θαηαλνκέο ησλ δηακέηξσλ θαη ησλ πςψλ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη πνηθηινκνξθία ζην
κέγεζνο ησλ πιαηαληψλ θαη φηη ππάξρνπλ αξθεηά άηνκα κεγάιεο ειηθίαο κε κεγάιε δηάκεηξν.
Σα ζθάικαηα πνπ δηαγλψζηεθαλ ζηα δέληξα ησλ εηδψλ Platanus orientalis, Tilia tomentosa θαη
Acer negundo παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα ρήκαηα 4, 5 θαη 6.

ρήκα 4. θάικαηα πνπ δηαγλώζηεθαλ ζηα δέληξα ηνπ είδνπο Platanus orientalis
Figure 4. Damage observed in Platanus orientalis trees
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ρήκα 5. θάικαηα πνπ δηαγλώζηεθαλ ζηα δέληξα ηνπ είδνπο Tilia tomentosa
Figure 5. Damage observed in Tilia tomentosa trees

ρήκα 6. θάικαηα πνπ δηαγλώζηεθαλ ζηα δέληξα ηνπ είδνπο Acer negundo
Figure 6. Damage observed in Acer negundo trees

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
ε αληίζηνηρε έξεπλα πνπ έγηλε παιαηφηεξα ζην πάξθν ηνπ «Πεδίνπ ηνπ Άξεσο» ζηε
Θεζζαινλίθε, παξαηεξήζεθε φηη ηα δέληξα θαη νη ζάκλνη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε θαιή έσο κέηξηα
θαηάζηαζε πγείαο θαη ζηαζεξφηεηαο. Σα θπξηφηεξα ζθάικαηα πνπ παξνπζίαζαλ ηα είδε είλαη νη
δεκηέο θαη νη πιεγψζεηο (εμαηηίαο βαλδαιηζκψλ θαη ιαλζαζκέλεο θιάδεπζεο) θαη νη πξνζβνιέο απφ
έληνκα (Κνληνγηάλλε θ.α. 2011). Ώληίζεηα, ζηνλ Αεκνηηθφ θήπν Αξάκαο παξαηεξήζεθε φηη ηα
πεξηζζφηεξα ζθάικαηα πνπ δηαγλψζηεθαλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε ζηελνχ θπηεπηηθνχ ζπλδέζκνπ
ζηα άηνκα ηνπ είδνπο Platanus orientalis, κε ηηο έληνλεο θαη ιαλζαζκέλεο θιαδεχζεηο ζην είδνο Acer
negundo. Παξφια απηά ε γεληθή θαηάζηαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ είλαη άξηζηε θαη ζε ιίγεο
πεξηπηψζεηο έγηλε πξφηαζε απνκάθξπλζεο ή αληηθαηάζηαζεο απφ άιια είδε.
Βηδηθφηεξα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εμεηαδφκελα δέλδξα θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνηαζνχλ κέηξα
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δέληξσλ ηνπ θήπνπ.
 Σα αζηαζή δέληξα ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία θαθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο, θαζψο θαη
δέληξα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ δηπιαλψλ, πξνηείλεηαη λα απνκαθξπλζνχλ ή θαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Αήκνπ.
 Σν ζπρλφηεξν πξφβιεκα ηνπ είδνπο Platanus orientalis ζηνλ θήπν είλαη ν απνρξσκαηηζκφο ηεο
θφκεο (νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ην θπζηθφ ρξψκα ηνπ είδνπο) θαη ε αζπκκεηξία ηεο θφκεο, ε
νπνία νθείιεηαη ζηνπο ππθλνχο θπηεπηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζηελ έληνλε ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο.
Ώπηφ ην θαηλφκελν έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε άιια είδε, ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ. Βπίζεο παξφιν
πνπ βξέζεθαλ μεξά θαη ζπαζκέλα θιαδηά ζε πνιιά άηνκα, ε γεληθή θαηάζηαζε ησλ
πεξηζζφηεξσλ δέληξσλ απηνχ ηνπ είδνπο είλαη άξηζηε γηαηί -φπσο αλαθέξζεθε- ν ραξαθηεξηζκφο
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ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο είλαη απφξξνηα ηφζν ηεο αίζζεζεο πνπ πξνθαιεί ζηνλ εξεπλεηή ην
δέληξν φζν θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ.
ε πνιιά δέληξα ηνπ είδνπο Acer negundo παξαηεξήζεθε ε αλάπηπμε ζπζάλσλ θφκεο, πνπ
νθείιεηαη ζηελ έληνλε θαη ιαλζαζκέλε θιάδεπζε. Ώπηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληίδξαζε ηνπ
θπηνχ κε ηελ αλάπηπμε θιαδνβιαζηεκάησλ, ηα νπνία δξνπλ αξλεηηθά ηφζν ζηε ιεηηνπξγηθή, φζν
θαη ζηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ δέληξνπ.
Έλα πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο δελδξνδφρνπο ηνπ θήπνπ είλαη ε έληνλε ζπκπίεζε ηνπ
εδάθνπο. Βπηπιένλ ζε κεξηθέο απφ απηέο ν απμεηηθφο ρψξνο δελ είλαη επαξθήο, κε απνηέιεζκα
ηελ ππεξχςσζε ησλ γχξσ πιαθψλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ θαθή αλάπηπμε ηνπ δέληξνπ.
Βληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηελ επηινγή, ζηελ επηβίσζε θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δέληξσλ, ηα
νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθνχ απμεηηθνχ ρψξνπ, απφ ηε ζπκπίεζε ηνπ
εδάθνπο θαη απφ ηελ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ (επηινγή θαηάιιεινπ είδνπο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε).
Άιιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο είλαη νη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δξψκελσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ Αεκνηηθφ θήπν (Ώλζνθνκηθή έθζεζε, «Ολεηξνχπνιε»).

Πξνηάζεηο
 Σα δέληξα ηνπ είδνπο Platanus orientalis είλαη δέληξα κεγάινπ κεγέζνπο. Γηα ηελ θαλνληθή
αλάπηπμε ηεο θφκεο ησλ δέληξσλ θαη ηελ θαηαθφξπθε ζέζε ησλ θνξκψλ ηνπο, ζα πξέπεη λα
εθαξκνζηεί επξχηεξνο θπηεπηηθφο ζχλδεζκνο, ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξνο αεξηζκφο ηεο θφκεο θαη
λα απνθεχγνληαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Παξάιιεια φκσο θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα
δηαηεξεζεί ην ζηεγαζκέλν ηνπίν , θαζψο ν Αεκνηηθφο θήπνο είλαη ηφπνο ζπγθέληξσζεο κεγάιεο
κεξίδαο πνιηηψλ θαη απνηειεί «αλάζα δξνζηάο» θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
 ηα δέληξα ζηα νπνία παξαηεξήζεθε αλεπαξθήο απμεηηθφο ρψξνο ιφγσ κηθξήο δελδξνδφρνπ θαη
ππεξχςσζε ησλ πιαθψλ πιεζίνλ ηεο δελδξνδφρνπ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα κεγαιψζεη ην άλνηγκά
ηεο. Βπηπιένλ ζε φιεο ηηο δελδξνδφρνπο ηνπ θήπνπ ζα πξέπεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο
ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο, κε ηελ ηνπνζέηεζε ζραξψλ, νη νπνίεο ζα είλαη παξάιιεια ζην χςνο ησλ
πιαθψλ ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ ηνπ θήπνπ.
 Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ιίπαλζε ζηα δέληξα ηνπ θήπνπ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο δσηηθφηεηαο
ησλ δέληξσλ, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αχμεζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ
έληνκα, αζζέλεηεο ή πιεγψζεηο.
 Παξφιν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη άξδεπζε, απηή δελ είλαη επαξθήο γηα ηνλ φγθν ησλ δέληξσλ πνπ
ππάξρνπλ. Θα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη βαζηά πνηίζκαηα θαη ε άξδεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη
απνγεπκαηηλέο-βξαδηλέο ψξεο, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ιφγσ ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη
φζν ην δπλαηφλ ψξεο κε ηε κηθξφηεξε επηζθεςηκφηεηα.
 ηα δέληξα ηνπ είδνπο Tilia tomentosa είλαη ζεκαληηθή ε θξνληίδα ησλ ξηδνβιαζηεκάησλ, ψζηε
λα απνθεχγεηαη ε απνξξφθεζε λεξνχ θαη ε πξνζξφθεζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ θπξίσο
θνξκφ θαη θαηά ζπλέπεηα απφ νιφθιεξν ην δέληξν.
 Κιαδεχζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θφκεο ιφγσ αζπκκεηξίαο, θαζψο θαη
αξαησηηθέο θιαδεχζεηο γηα ηελ απνθφξηηζε ησλ δέληξσλ. Δ αζπκκεηξία πξνέθπςε ζε απηά ηα
δέληξα, ιφγσ ζηελψλ θπηεπηηθψλ ζπλδέζκσλ, νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο θφκεο ζηα
ζεκεία πνπ δέρνληαη πεξηζζφηεξν ήιην. Δ απνθφξηηζε πξέπεη λα γίλεη ζε δέληξα ηα νπνία
αλέπηπμαλ ζπζάλνπο, πνπ νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλε θιάδεπζε.
 Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη βέβαηα νη δηαρεηξηζηέο ηνπ θήπνπ λα θαηαθεχγνπλ ζε θιάδεπζε κφλν φηαλ
είλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεην θαη κφλν απφ εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε λα
απνθεπρζνχλ δεκηέο ζην δέληξν. ήκεξα ιίγνη ιφγνη καο νδεγνχλ ζηελ απφθαζε λα θιαδεχνπκε.
Ώπηνί είλαη: γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ, γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηεο θφκεο, γηα
κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο θφκεο, γηα αθαίξεζε λεθξψλ θιαδηψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηελνχ
θπηεπηηθνχ ζπλδέζκνπ ή πνιχ ππθλήο θφκεο.
 Μεξηθά δέληξα πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κηθξφηεξα είδε γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε
αλάπηπμε ηεο θφκεο ησλ δηπιαλψλ. Σα είδε απηά είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ειιεληθά απηφρζνλα
είδε, έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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Σέινο, γηα ηελ απνθπγή ησλ πιεγψζεσλ θαη ησλ βαλδαιηζκψλ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ
απζηεξφηεξνη θαλνληζκνί ή λα δνζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλέγεξζε
θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ θήπν.
πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζχληαμε ςεθηαθψλ κεηξψσλ δέληξσλ είλαη έλα δπλακηθφ
εξγαιείν, πνπ ζηα ρέξηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε
δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο πφιεηο, κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη. ζν
γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ, απηά κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηε ζπλερή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Αηεπζχλζεσλ Πξαζίλνπ ησλ Αήκσλ θαη
ηελ αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε γηα ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε.
Βπραξηζηίεο
Δ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κέξνο ηεο Πηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο θαη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηελ Βπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θπξία Θέθια Σζηηζψλε, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Ώ.Π.Θ. γηα ηελ θαζνδήγεζή ηεο ηφζν ζε εζηθφ φζν θαη ζε επηζηεκνληθφ
επίπεδν.
Βπηπιένλ ζεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηε Αηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο Ώηκηιία Κνληνγηάλλε γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηελ
θαζνδήγεζή ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ, θαζψο θαη ζηε κεηέξα κνπ
Ώλαζηαζία γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ ππαίζξνπ.
Abstract
For the best possible management of urban greenery, the creation of a digital inventory, for the
continuous monitoring of all trees, is necessary. The purpose of this research is to record and visualize
the vegetation of the Municipal Park of the city of Drama and to introduce the geographical location of
the trees in a database. Also, to record the health condition of trees and its characteristics and to submit
handling suggestions for each tree separately, as well as for the whole park. The results showed errors
mainly due to very narrow tree planting and extensive and erroneous pruning. However, the general
condition of most trees is excellent and only in a few cases, replacement or removal of trees is
suggested.
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Πεξίιεςε
Δ αμηνπνίεζε ησλ επθπψλ εθαξκνγψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο λέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δαζνπνλία. Δ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ΣΠΒ ζηε δαζνπνλία έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα κηαο
δηαθνξεηηθήο δηαρείξηζεο πνπ δελ ήηαλ εθηθηή πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ζε επίπεδα ιεπηνκέξεηαο πνπ
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ παιηφηεξα. Οη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ επζπγξακκίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα θαη ηε βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ, κε ηηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο επζχλεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο
επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη θξαηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη
ε δηεξεχλεζε ησλ επθπψλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ άζθεζε ηεο ζχγρξνλεο
δαζνπνλίαο.
Λέμεηο-θιεηδηά:
Δπηθνηλσληώλ.

Δπθπείο εθαξκνγέο,

ύγρξνλε

Γαζνπνλία,

Σερλνινγίεο

Πιεξνθνξηθήο

θαη

Βηζαγσγή
Δ αμηνπνίεζε ησλ επθπψλ (smart) εθαξκνγψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο λέεο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δαζνπνλία (Hamzah 2001), ελψ ηαπηφρξνλα, επηδηψθεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Andreopoulou 2012). Δ νινέλα
θαη κεγαιχηεξε εμάπισζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ
(Ώλδξενπνχινπ, 2008). Δ νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή
βηψζηκσλ δαζνπνληθψλ πξαθηηθψλ (Holopainen θ.α. 2014). Δ αμηνπνίεζε ησλ επθπψλ εθαξκνγψλ
κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη λα βειηηψζεη ηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο
δαζνπνλίαο κε ηα βειηησκέλα ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα κεηξεηηθά φξγαλα κεγάιεο
αθξηβείαο, ηα αζχξκαηα δίθηπα, ηελ κνληεινπνίεζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε, ηε δηαρείξηζε ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δαζηθψλ πξντφλησλ, ηελ αιπζίδα «αμίαο» δαζηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ
επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηηο δξάζεηο ηεο βην-νηθνλνκίαο, ηελ ηειεπηζθφπεζε θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα.
Δ ελζσκάησζε ησλ επθπψλ εθαξκνγψλ ζηε δαζνπνλία επηηπγράλεηαη κε ηε γεληθή θαηάξηηζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ αζθνχλ δαζνπνλία ζε ζέκαηα λέσλ ΣΠΒ, κε ηελ θαηάιιειε
αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ
εθαξκνγψλ σο εξγαιείσλ άζθεζεο νξζνινγηθήο θαη αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ.
Δ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ΣΠΒ ζηελ δαζνπνλία έρεη δψζεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο δηαθνξεηηθήο
δηαρείξηζεο πνπ δελ ήηαλ εθηθηή πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ζε επίπεδα ιεπηνκέξεηαο πνπ δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ παιηφηεξα. Οη εθαξκνγέο ησλ ΣΠΒ επζπγξακκίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα θαη ηε βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ, κε ηηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο επζχλεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε γηα κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο
επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη θξαηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Βζληθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 2016). Δ βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο πιεξνθνξηθήο εζηηάδεηαη ζε
ηξεηο θπξίσο άμνλεο (Andreopoulou 2011):
 ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ησλ θνξέσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ
θνξέσλ κε ζπζθεπέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο
 ηελ δηθηχσζε ησλ θνξέσλ κε ηελ πινπνίεζε Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
Αηνίθεζεο (MIS-Management Information System),
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ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ άκεζε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηηο σθέιεηεο πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθψλ
θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ εξγαζία ηνπο.
Δ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ δαζνπνλία πνιιαπιψλ
ζθνπψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο
ηνπο πνιίηεο. Δ ζπλερηδφκελε ηερλνινγηθή εμέιημε νδήγεζε ζην επφκελν ζηάδην ησλ ΣΠΒ, ην ζηάδην
ησλ επθπψλ ππεξεζηψλ, δξάζεσλ θαη εθαξκνγψλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ
ζέζπηζε κηαο λνκνζεηηθήο πξάμεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Koliouska,
2016, Koliouska θαη Andreopoulou 2016a, Koliouska θαη Andreopoulou 2016b, Κνιηνχζθα 2017,
Koliouska θ.α. 2017). Σν ζπληνληζηηθφ απηφ θέληξν ζα έρεη αξκνδηφηεηα λα ραξάζζεη ηε πνιηηηθή
ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ (ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, δίθηπα, ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα), λα ηελ
αλαπξνζαξκφδεη φηαλ απαηηείηαη, λα είλαη ζεκαηνθχιαθαο ηεο επζπγξάκκηζεο κε ην εζληθφ
πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, λα επηιέγεη ηηο θαηεπζχλζεηο ζηξαηεγηθήο ζην
πιαίζην ησλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη επξσπατθψλ πεδίσλ πνιηηηθήο, λα επηιχεη ζέκαηα νξηδφληηαο
δηαθπβέξλεζεο, λα αμηνπνηεί ζπλέξγεηεο, λα απνθαζίδεη ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα επνπηεχεη
ηελ αμία φινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ ζε ΣΠΒ ζηε ρψξα (Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο θαη
Ώληαγσληζηηθφηεηαο 2014).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επθπψλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ άζθεζε ηεο ζχγρξνλεο δαζνπνλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη νη επθπείο εθαξκνγέο
αλίρλεπζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη θαηαγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε Βιιεληθφ
θαη Βπξσπατθφ επίπεδν. Βπηπιένλ, αλαιχνληαη νη επθπείο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο κεηεσξνινγηθψλ
δεδνκέλσλ θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκβάιινπλ ζηελ δαζνπνλία πνιιαπιψλ ζθνπψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επθπψλ εθαξκνγψλ αλίρλεπζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη επθπψλ
εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε Βιιεληθφ θαη Βπξσπατθφ επίπεδν
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεγάιεο θιίκαθαο κεραλή αλαδήηεζεο "Google", πνπ παξέρεη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε ππάξρνπζα κεραλή αλαδήηεζεο
(Langville θαη Meyer 2006). Γηα επαιήζεπζε ησλ ιεκκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο κεραλέο
αλαδήηεζεο: "Yahoo", "MSN Search" θαη "Pathfinder". Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ήηαλ νη εμήο: ―επθπείο εθαξκνγέο αλίρλεπζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ‖, ―επθπείο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο
κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ‖, ―smart application in forestry‖, ―smart application and environmental
protection‖, ―application of forest fire detection‖, ―wireless sensor networks‖.
Ώπνηειέζκαηα
Δπθπείο εθαξκνγέο αλίρλεπζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ
Οη λέεο ΣΠΒ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο ζχγρξνλεο δαζνπνλίαο
θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππξθαγηψλ θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο επηζηεκνληθήο
γλψζεο θαη ηε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε δαζηθή πξάμε. Δ δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο, απφ ηελ πξφιεςε κέρξη θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο (Ξαλζφπνπινο 2007):
 Eληνπηζκφ ππξθαγηψλ (αλίρλεπζε, αλαγγειία, αξρηθή επέκβαζε)
 Eθηίκεζε θηλδχλνπ ππξθαγηψλ (ραξηνγξάθεζε βαζκνχ θηλδχλνπ)
 Eθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππξθαγηψλ (ηαρχηεηα δηάδνζεο, έληαζε)
 Πξνθαηαζηαιηηθά κέηξα (ρεηξηζκνί θαχζηκεο χιεο, δηαζπνξά δπλάκεσλ)
 πληνληζκφ θαηαζηνιήο (παξαθνινχζεζε κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ θαηάζβεζεο)
Οη ΣΠΒ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επθπψλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο δαζηθψλ
ππξθαγηψλ είλαη: ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ – GIS), ε κνληεινπνίεζε θαη ε
πξνζνκνίσζε κέζσ θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ, νη απηφκαηνη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί θαη ηα απηφκαηα
ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ. Σα ΓΠ απνηεινχλ έλα δπλακηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο θάζεηο παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα κηα νινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ (Tsakalidis θαη Gitas 2007).
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Σα ζπζηαηηθά κέξε πνπ αμηνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ ηελ ηερλνινγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο
είλαη ηα εμήο:
 Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν
 Τπνζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ ππξθαγηψλ κέζσ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ κε ρακειή
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα
 Γεσγξαθηθά δεδνκέλα (αεξνθσηνγξαθίεο, νξζνθσηνγξαθίεο, θσηνκνζατθά, νδηθφ δίθηπν,
ςεθηαθά κνληέια εδάθνπο, δεδνκέλα METEOSAT, θ.ά.)
 Ανξπθνξηθά δεδνκέλα
 Βηδηθφο εμνπιηζκφο (κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, αζχξκαηνη αηζζεηήξεο, πνκπνδέθηεο, θάκεξεο,
ζηαζκνί εξγαζίαο)
 Μέζνδνη ηειεπηζθφπεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο βιάζηεζεο.
Οη αζχξκαηνη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε έλα δάζνο θαη λα αλακεηαδψζνπλ ηελ
αθξηβή πξνέιεπζε ηεο θσηηάο ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο πξηλ ηελ εμάπισζή ηεο. Βθαηνκκχξηα
αηζζεηήξησλ θφκβσλ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα
ρξεζηκνπνηψληαο αζχξκαηεο ζπρλφηεηεο θαη νπηηθά ζπζηήκαηα. Οη αηζζεηήξηνη θφκβνη κπνξνχλ λα
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ θαηαλεκεκέλε αλίρλεπζε θαη λα ππεξπεδνχλ
εκπφδηα (π.ρ. βξάρνπο θαη δέληξα) πνπ παξεκπνδίδνπλ ην πεδίν αλίρλεπζεο.

Βηθφλα 1. Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο (Tsiourlis θ.α. 2009)
Image 1. Description of fire detection system (Tsiourlis θ.α. 2009)

Πνιιέο ρψξεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαηά ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο έρνπλ αλαπηχμεη ζπζηήκαηα εθηίκεζεο θηλδχλνπ ππξθαγηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη
αξκφδηεο Τπεξεζίεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ θαη λα
εθαξκφδνπλ ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά θαη πξνθαηαζηαιηηθά κέηξα. Οη πεξηζζφηεξεο επθπείο
εθαξκνγέο αλίρλεπζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ βαζίδνληαη ζε κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, ηα νπνία
ζπιιέγνληαη απφ απηφκαηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά
Βζληθά θαη Βπξσπατθά Έξγα πνπ είηε έρνπλ νινθιεξσζεί είηε βξίζθνληαη ζε εμέιημε.
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Πίλαθαο 1. Δζληθά θαη Δπξσπατθά έξγα αλίρλεπζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ
Table 1. National and European projects on forest fire detection systems
ΒΘΝΕΚΏ ΚΏΕ ΒΤΡΧΠΏΨΚΏ ΒΡΓΏ
Φεθηαθή Τπεξεζία Βηδνπνίεζεο γηα ηελ Πξόιεςε θαη Ώληηκεηώπηζε Ππξθαγηάο
Λνγηζκηθό εμνκνίσζεο ππξθαγηώλ, ζύζηεκα παξαηήξεζεο θαη πξόβιεςεο θαηξνύ, ζύζηεκα
Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS), Τδξνινγηθό Μνληέιν
Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο θαη Αηαρείξηζεο Ππξνπξνζηαζίαο Ννκνύ
Άξηαο
Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο θαη Ώλίρλεπζεο Ππξθαγηάο ζηελ Πάξλεζα
Καηαζθεπή Εζηνζειίδαο Ανξπθνξηθήο Παξαθνινύζεζεο Ππξθαγηώλ από ην Βζληθό
Ώζηεξνζθνπείν Ώζελώλ
Παξαθνινύζεζε θαη Πξόιεςε Ααζηθώλ Ππξθαγηώλ κε ρξήζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ –
European Forest Fire Monitoring using Information Systems (EFFMIS)
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Σειεκαηηθήο από ην Πνιπηερλείν Κξήηεο
Πξόγξακκα Ππξαλίρλεπζεο ζηε ηζσλία Υαιθηδηθήο «ΕΘΧΝ»
Σερλνινγία ArcFire γηα Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Ππξθαγηώλ
ύζηεκα Ώλάιπζεο θαη Πξόβιεςεο ηεο Βπέθηαζεο ησλ Ααζηθώλ Ππξθαγηώλ «Κάιραο»
Βξγαιείν Σειεκαηηθήο “DEDICS” γηα ηελ Πξόιεςε θαη Καηαπνιέκεζε Καηαζηξνθώλ κε
Πεξηβαιινληηθή Αηάζηαζε
Ώλάπηπμε ζπζηήκαηνο Πξόιεςεο θαη Αηαρείξηζεο Κηλδύλνπ Ααζηθώλ Ππξθαγηώλ ζην Ννκό
Κνξηλζίαο
FERMIS Fire Event Remote Management Information System

ΚΏΣΏΣΏΔ
ε εμέιημε
ε εμέιημε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε
Οινθιεξψζεθε

Βπθπείο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ
Οη επθπείο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο Ώπηφκαηνπο
Μεηεσξνινγηθνχο ηαζκνχο (ΏΜ) θαη ηα Μεηεσξνινγηθά Αεδνκέλα Πξφγλσζεο (GFS) γηα έλα
χζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο Καηξηθψλ πλζεθψλ. Οη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί ή γεληθφηεξα
θαηαγξαθηθνί ζηαζκνί ππαίζξνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο γηα ηελ δεηνχκελε
εθαξκνγή (κεηεσξνινγίαο, πδξνινγίαο ή άιιε πεξηβαιινληηθή), θαζψο θαη ηελ θχξηα κνλάδα
ζχλδεζεο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο. Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ:
ζεξκνθξαζία αέξα, ζρεηηθή πγξαζία αέξα, βξνρφπησζε, ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε αλέκνπ,
ζεξκνθξαζία εδάθνπο, νιηθή αθηηλνβνιία, θσηνζπλζεηηθή αθηηλνβνιία, ζεξκνθξαζία εδάθνπο.
Οη ΏΜ είλαη ςεθηαθνί ζηαζκνί κε ηνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο, ην βξνρφκεηξν, ην
ππξαλφκεηξν (κεηξεηήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο), ηνλ αλεκνδείθηε θαη ην αλεκφκεηξν ζπλδεδεκέλα ζε
έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη κηα ΐάζε Αεδνκέλσλ φπνπ θαηαγξάθνληαη δηαξθψο νη κεηξήζεηο.
Βπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα λα απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ
ζηα κεηεσξνινγηθά θέληξα. Κάπνηα απφ ηα νθέιε ρξήζεο ηνπο είλαη (Yufeng 2004): νη ζπλερήο
κεηξήζεηο θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη ε δηαηήξεζή ηνπο ζε ΐάζε Αεδνκέλσλ γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα, ε εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ, ε απηφκαηε εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε
θαηαζηξνθψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δεκηψλ απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ε απμεκέλε
παξαγσγηθφηεηα, ε απηφκαηε εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηνπ ζηαζκνχ, ε δπλαηφηεηα
αλαβάζκηζεο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ κε ηελ εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ αηζζεηήξσλ, ε
δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζηαζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κέζσ
ηνπ Αηαδηθηχνπ, ην ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο.
Οη ΏΜ απνηεινχληαη απφ (Green 2010):
 Έλα δίθηπν αηζζεηήξσλ, νη νπνίνη εηζάγνπλ ηα πξσηνγελή κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ζηελ
πεξηθεξεηαθή κνλάδα κλήκεο (data logger)
 Σελ πεξηθεξεηαθή κνλάδα κλήκεο, ε νπνία ζπιιέγεη ηα πξσηνγελή κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα απφ
ηνπο αηζζεηήξεο. ηελ ζπλέρεηα, ηα απνζεθεχεη ρσξίο επεμεξγαζία ή ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα
κεηαηξέπεη ζε δεπηεξνγελή δεδνκέλα γηα λα ηα κεηαδψζεη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά
δηαζηήκαηα ζηε θεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα (C.P.U.). ε θάζε απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ
απαηηείηαη έλαο επεμεξγαζηήο δεδνκέλσλ
 Σελ θεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα, ε νπνία ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη, απνζεθεχεη θαη
εθηππψλεη ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ έιαβε απφ ηνπο A.M... Βπίζεο, ειέγρεη ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
 Σα θπθιψκαηα δηαζχλδεζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ
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Βηθφλα 2. Πεξηγξαθή ΑΜ
Image 2. Description of a AWS

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη αξηζκνί ησλ ΏΜ ηνπ Βζληθνχ Ώζηεξνζθνπείνπ Ώζελψλ αλά
πεξηνρή.
Πίλαθαο 2. Απηόκαηνη Μεηεσξνινγηθνί ηαζκνί Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ ζηελ Διιάδα
Table 2. Automatic Weather Stations – National Observatory of Athens, Greece

ΠΒΡΕΟΥΔ
Θξάθε
Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία
Κεληξηθή Μαθεδνλία
Απηηθή Μαθεδνλία
Ήπεηξνο
Θεζζαιία
ηεξεά Βιιάδα
Βύβνηα
Πεινπόλλεζνο
πνξάδεο
Νεζηά Ενλίνπ
Νεζηά ΐόξεηνπ θαη Ώλαηνιηθνύ
Ώηγαίνπ
Κπθιάδεο
Ασδεθάλεζα
Κξήηε

ΏΡΕΘΜΟ ΏΜ
17
12
45
18
25
28
47
15
85
4
7
6
18
16
37
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πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ άζθεζε ηεο ζχγρξνλεο δαζνπνλίαο πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε επθπψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Δ αχμεζε ηνπ φγθνπ γλψζεο θαη ε
βειηίσζε ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο επηηπγράλεηαη κέζσ: ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο
ζπλεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ρσξψλ, ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη
εκπεηξηψλ θαη ηεο δηαζχλδεζεο θαη ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ. Οη επθπείο εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ ηα
ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ απνηεινχλ θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε βηψζηκε
αλάπηπμε, ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα. Βπηπιένλ, κηα αθφκε θαηλνηφκα
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο δαζνπνλίαο απνηειεί ε αλάπηπμε επθπψλ εθαξκνγψλ γηα
ηελ δηαρείξηζε κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ
γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ζαθή πεξηγξαθή ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ αιιά θαη ηελ έγθαηξή
αληηκεηψπηζή ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ζηνρεχνπλ ζηελ
παξαθνινχζεζε ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε επνπηεπφκελε πεξηνρή είλαη δπλαηφλ λα είλαη
ηεξάζηηαο έθηαζεο θαη ε επφπηεπζε ηεο λα δηαξθεί πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Abstract
Smart applications that are provided by the adoption of Information and Communcations Technology
(ICT) increase the efficiency of activities related to multiple-use management in forestry. ICT
applications combine the economic sustainability, the social and moral responsibilities that come from
the need to reduce the carbon footprint of the enterprises, the organizations and the states in the
framework of environmental protection. The paper aims to investigate the smart applications that have
been developed for the protection of the environment such as forest fire detection and smart
meteorology tools.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Νέεο Σερλνινγίεο
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1

Πεξίιεςε
Δ κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ απνηχπσζε εμαξηάηαη απφ ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα θαη ηα
νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Αεδνκέλνπ φηη ε απνηχπσζε δαζηθψλ πεξηνρψλ είλαη δχζθνιε θαη απηφ
νθείιεηαη ζε πνηθίιν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν, έληνλα θεθιηκέλν έδαθνο, πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα,
δπζθνιία κέηξεζεο κε ζενδφιηρν, επηιέγεηαη ε νξηνζέηεζή ηνπο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζε ζρέζε
κε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ο ηξφπνο εκβαδνκέηξεζεο αθηλήησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ φζν θαη ηε λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη
ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ αθξίβεηαο ησλ G.P.S. ρεηξφο ζηελ απνηχπσζε γεσηεκαρίσλ, ηα νπνία
πξνήιζαλ απφ ηε δηελέξγεηα απνηεξκαηηζκνχ κε ππμίδα θαη κεηξνηαηλία απφ ην Σακείν Αηνηθήζεσο
Παλεπηζηεκηαθψλ Ααζψλ, θαηά ηελ πεξίνδν 1936-1977. Χο πεξηνρή έξεπλαο επηιέρζεθε ην
Παλεπηζηεκηαθφ Αάζνο Σαμηάξρε. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθψλ ησλ
γεσηεκαρίσλ έγηλε κε ην G.P.S. ρεηξφο Garmin Montana 680. Σα ζηνηρεία επεμεξγάζζεθαλ ζην
πεξηβάιινλ ArcGIS Desktop10.4.1, έηζη ψζηε λα ππνινγηζζεί ην εκβαδφ γηα θάζε γεσηεκάρην θαη λα
γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εκβαδψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κέζνδν απνηχπσζεο θαη ησλ εκβαδψλ
ησλ ηίηισλ ηνπ απνηεξκαηηζκνχ. Ο κέζνο φξνο απφθιηζεο ζε απφιπηε ηηκή, ζε πνζνζηά, κεηαμχ ησλ
αλαγξαθφκελσλ εκβαδψλ ζηα δηαγξάκκαηα θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο κε ην GPS Garmin Montana 680
αλέξρεηαη ζην 4,33% πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαθνξέο ζηα εκβαδά κεηαμχ ησλ ηίηισλ ηνπ
απνηεξκαηηζκνχ θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο είλαη νξηαθά απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Βζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Βπνκέλσο ε ρξήζε ηνπ GPS ρεηξφο δελ είλαη αμηφπηζηε γηα ππνινγηζκφ
εκβαδψλ, παξά κφλν γηα εληνπηζκφ ηνπ γεσηεκαρίνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: απνηεξκαηηζκόο, εκβαδόλ γεσηεκαρίνπ, αθξίβεηα θαη ζθάικαηα απνηύπσζεο, Δζληθό
Κηεκαηνιόγην, GPS.
Βηζαγσγή
Δ κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ απνηχπσζε εμαξηάηαη απφ ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα θαη ηα
νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Αεδνκέλνπ φηη ε απνηχπσζε δαζηθψλ πεξηνρψλ είλαη δχζθνιε θαη απηφ
νθείιεηαη ζε πνηθίιν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν, έληνλα θεθιηκέλν έδαθνο, πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα,
δπζθνιία κέηξεζεο κε ζενδφιηρν, επηιέγεηαη ε νξηνζέηεζή ηνπο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζε ζρέζε
κε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο (Ώξγπξνπνχινπ 2016).Ο ηξφπνο εκβαδνκέηξεζεο αθηλήησλ κπνξεί
λα επεξεάζεη ηφζν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ φζν θαη ηελ λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. πλεπψο,
δχλαηαη λα ππάξρεη απφθιηζε ζην εκβαδφλ ηνπ αθηλήηνπ, εάλ πεξηνξίδεηαη ε αθξίβεηα ηνπ G.P.S.,
φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνο θαηαρψξεζε πξάμε ζε ζρέζε κε ην εκβαδφλ, πνπ απηφ έρεη ζηα
ηεξνχκελα ζηνηρεία ζην Κηεκαηνιφγην (ηάθαιε 2019).Δ ηηκή ηνπ εκβαδνχ πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί
ζηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία είλαη απνηέιεζκα ηεο αεξνθσηνγξάθηζεο πνπ πξνεγήζεθε θαηά ηελ
θηεκαηνγξάθεζε, ελψ ε ηηκή ηνπ εκβαδνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο είλαη πξντφλ επίγεησλ
κεηξήζεσλ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφθιηζε κεηαμχ
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ησλ δχν ηηκψλ, πνπ είλαη
(http://www.ktimatologio.gr).

πξντφλ

ηεο

δηαθνξεηηθήο

κεζφδνπ

εκβαδνκέηξεζεο

Σν εκβαδόλ αθηλήηνπ θαη ε ηαπηόηεηά ηνπ
Δ ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπ , σζηφζν απηφ θαη κφλν δελ
απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν. πλεπψο, ην θαηαρσξηζζέλ (ζην Κηεκαηνιφγην) εκβαδφ ηνπ
αθηλήηνπ απνηειεί θαηά θαλφλα πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ
πεξίπησζε φκσο πνπ είλαη ην κνλαδηθφ πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν, επηδηψθεηαη ε κέγηζηε αθξίβεηα ζηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ππάξρνπλ επί αθξηβψο θαζνξηζκέλνπ
αθηλήηνπ (Παπαζηεξίνπ 2019).
Απνδεθηή απόθιηζε εκβαδνύ
Ο ηξφπνο εκβαδνκέηξεζεο αθηλήησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ φζν
θαη ηελ λνκηθή ηνπ θαηάζηαζε (Β.Κ.Υ.Ώ. Ώ.Β. 2016). πλεπψο, δχλαηαη λα ππάξρεη απφθιηζε ζην
εκβαδφλ ηνπ αθηλήηνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνο θαηαρψξεζε πξάμε ζε ζρέζε κε ην
εκβαδφλ, πνπ απηφ έρεη ζηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ζην Κηεκαηνιφγην (ηκνπνχινπ 2017).
Γηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο ζε δίθεο αθηλήησλ
ε δίθεο νξηνζέηεζεο ηδησηηθψλ δαζψλ, ν ζθνπφο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο είλαη κέζσ ηερληθψλ
κεζφδσλ φπσο ε θσηνεξκελεία, ηειεπηζθφπεζε, ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, λα δψζεη απαληήζεηο ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ζέζεο, νξίσλ, εκβαδνχ ηνπ γεσηεκαρίνπ θαη ηα ζπλαθφινπζα ηεο θπξηφηεηάο ηνπ
(Πεξηζειάθε 2019).
Όξηα
Κχξηα γλσξίζκαηα ησλ νξίσλ είλαη νη γξακκέο ηνπο θαη νη θνξπθέο ηνπο (Βηθφλα 1 θαη 2).

Βηθφλα 1-2.Οξόζεκν γεσηεκαρίνπ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο θαη ηερλεηή γξακκή νξίσλ (δξόκνο)
Image 1-2. Landmark in land plot in research area and artificial boundary line (road)

Οη γξακκέο ησλ νξίσλ κπνξεί λα είλαη πινπνηεκέλεο θαη είλαη εθείλεο νη νπνίεο κε θπζηθά
(πνηάκηα-ρείκαξξνη-ξπάθηα, ζάκλνη-δέληξα) ή κε ηερλεηά (θξάρηεο, ηνίρνη, απιαθηέο, δξφκνη) κέζα
απνηεινχλ κέξνο ηνπ ηνπίνπ ζε κηα πεξηνρή, ή λνεηέο θαη είλαη εθείλεο νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη
ζην ρψξν θαη δηαθξίλνληαη ζε εθείλεο νη νπνίεο έρνπλ πινπνηεκέλεο θνξπθέο (π.ρ. παζζάινπο,
ηζηκεληέληα νξφζεκα θιπ.) θαη ζε εθείλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θακηά κνξθή πινπνίεζεο ζην έδαθνο,
αιιά εκθαλίδνληαη κφλν ζε ράξηεο, ζε πίλαθεο (αξρεία), ζε λνκηθά έγγξαθα ή είλαη γλσζηά ζηνπο
ηδηνθηήηεο/λνκείο εζηκηθά.
Πξνζδηνξηζκόο/Δπηζήκαλζε ησλ νξίσλ
Σα φξηα πινπνηνχληαη είηε κε ζεκεηαθά ραξαθηεξηζηηθά (νξφζεκα, πάζζαινη) είηε κε γξακκηθά
ραξαθηεξηζηηθά (ηνίρνη, θξάρηεο). Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη, νη νπνίνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηζηνξηθά,
κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζήκεξα, είλαη (Ώξβαλίηεο 2017):oξφζεκα
θαηαζθεπαζκέλα απφ θπζηθνχο ιίζνπο, απφ ζθπξφδεκα, απφ μχιν, απφ πιαζηηθφ, απφ κέηαιιν, ζσξνί
ιίζσλ, ειεθηξνληθνί αηζζεηήξεο, δέληξα θπηεκέλα ζηηο θνξπθέο ησλ νξίσλ, ζπζηάδεο δέληξσλ ή
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ζάκλσλ θπηεκέλεο θαηά κήθνο ησλ νξίσλ, ηνίρνη δηαθφξσλ κνξθψλ, πνπ αθνινπζνχλ ηηο γξακκέο ησλ
νξίσλ, πεξηθξάμεηο θάζε κνξθήο, δηάθνξνη ζπλδπαζκνί ησλ αλσηέξσ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα φξηα
εμαζθαιίδνληαη απφ γεηηνληθά ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο θαη ζε άιιεο ππάξρεη θαη ππφγεηα
εμαζθάιηζε ησλ ζεκείσλ ησλ θνξπθψλ ησλ νξίσλ.
Απνηεξκαηηζκόο
Έλλνηεο-Οξηζκνί
Με ηνλ φξν «απνηεξκαηηζκφ» λνείηαη ε απνζαθήληζε ησλ νξίσλ ησλ δεκφζησλ δαζψλ θαη
δαζηθψλ εθηάζεσλ, ελψ κε ηνλ φξν «νξνζέηεζε» λνείηαη ε πξαγκάησζε ηνπ απνηεξκαηηζκνχ κε ηε
ράξαμε ησλ νξίσλ ζην έδαθνο (Παπαζηεξίνπ 2017α).Ώπνηεξκαηηζκφο δχλαηαη λα ππάξμεη εθφζνλ ε
πεξηνρή είλαη, θαηά λφκν, δάζνο ή δαζηθή έθηαζε θαη δηελεξγείηαη απφ ην Αεκφζην, ππφ ηνλ φξν φηη
ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ ππάξρεη ή δελ έρεη γίλεη θηεκαηνγξάθεζε. Δ πεξηνρή ηνπ
απνηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη, δηφηη φηαλ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ν ραξαθηεξηζκφο (δάζνο
ή δαζηθή έθηαζε) ή φηαλ έρεη απνπεξαησζεί ν απνηεξκαηηζκφο ζε ηκήκα εληαίαο έθηαζεο ελψ ζην
ππφινηπν ηκήκα δελ νινθιεξψζεθε ή φηαλ απνηεξκαηηζκφο θαη νξνζέηεζε δελ είλαη αθξηβείο, ηφηε
απφηνθν φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ είλαη λα ππάξμεη αλαθξηβήο θηεκαηνινγηθή εγγξαθή
(Παπαζηεξίνπ 2017α).ε θαζεζηψο Βζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, νη θηεκαηνινγηθέο δηαθνξέο ζε δάζε ή
δαζηθέο εθηάζεηο θαηά θαλφλα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα εμσδηθαζηηθή ή δηθαζηηθή
επίιπζε4 ηεο θηεκαηνινγηθήο δηαθνξάο.
Δίδε απνηεξκαηηζκνύ
Ο απνηεξκαηηζκφο θαη ε νξνζέηεζε δεκφζηνπ δάζνπο ή δαζηθήο εθηάζεσο ελεξγείηαη θαηφπηλ
απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε5. Δ πεξάησζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ δάζνπο ή δαζηθήο
εθηάζεσο, νινθιεξψλεηαη κε ηελ έκπεμε παζζάισλ πνπ πεξηέρνπλ αχμνληα αξηζκφ ή κε ράξαμε
ζεκείσλ ζε βξάρν.
Ο απνηεξκαηηζκφο είλαη δχν κνξθψλ, εμσηεξηθφο ή εζσηεξηθφο.
Δμσηεξηθόο απνηεξκαηηζκόο θαη νξνζέηεζε
χκθσλα κε ην άξ.73§1, εδ.α', λ.998/1979, εμσηεξηθφο απνηεξκαηηζκφο πθίζηαηαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηα ηδησηηθά δάζε ή δαζηθέο
εθηάζεηο ή άιια ηδησηηθά αθίλεηα6.
Δζσηεξηθόο απνηεξκαηηζκόο θαη νξνζέηεζε
Βζσηεξηθφο απνηεξκαηηζκφο θαη νξνζέηεζε ζχκθσλα κε ην άξ.73§1, εδ.α', λ.998/1979 πθίζηαηαη
ζηελ πεξίπησζε δεκφζησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ έλαληη αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζην Αεκφζην
θαη δελ έρνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ δάζνπο ή ηεο δαζηθήο εθηάζεσο.
Γηελέξγεηα εμσηεξηθνύ απνηεξκαηηζκνύ θαη εζσηεξηθνύ απνηεξκαηηζκνύ
Ο απνηεξκαηηζκφο θαη ε νξνζέηεζε ελεξγνχληαη απφ ηελ Βπηηξνπή Ώπνηεξκαηηζκνχ7 θαη γίλεηαη
«επί παξνπζία θαη ησλ ηδηνθηεηώλ ή ζπληδηνθηεηώλ ησλ νκόξσλ δαζώλ ή άιισλ αθηλήησλ, σο θαη
παληόο άιινπ ελδηαθεξνκέλνπ». ηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Ώπνηεξκαηηζκνχ θαη
Οξηνζεηήζεσο (άξ.73§1, εδ.β', λ.998/1979), ην νπνίν είλαη κηα δηνηθεηηθή πξάμε πνπ εληάζζεηαη ζην
πεδίν ηνπ Ααζηθνχ Αηθαίνπ. Ο λνκνζέηεο κε ην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Οξνζεηήζεσο πξνβιέπεη
πξνζσξηλή νξνζέηεζε δεκφζησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ (δηαθαηερφκελα δάζε θαη δαζηθέο
εθηάζεηο) (Παπαζηεξίνπ 2017α).Ο νηθείνο Ννκάξρεο νξίδεη ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηνπ
4

Δ δηθαζηηθή επίιπζε ησλ θηεκαηνινγηθψλ δηαθνξψλ αλαηίζεηαη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα
π.δ. 577/2/9.7.1980 (ΦΒΚ Ώ' 431) θαη άξ.73§1, λ.998/1979,εδ.β'
6
«...ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ.73 λ.998/1979...ν εμσηεξηθόο απνηεξκαηηζκόο θαη ε νξηνζέηεζε δεκόζησλ δαζώλ ζε ζρέζε κε ηδησηηθά
δάζε ή άιια ηδησηηθά αθίλεηα, γίλεηαη από ηελ αλαθεξόκελε ζην άξζξν απηό επηηξνπή, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηα όξηα ησλ δαζώλ θαζώο θαη ηελ
ύπαξμε ή αλππαξμία ηδησηηθώλ δηθαησκάησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα νξηνζεηνύκελα δάζε ή ηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Μεηά ηελ
πεξάησζε ηεο δηνηθεηηθήο απηήο δηαδηθαζίαο ζε πξώην θαη δεύηεξν βαζκό, αλ ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηα όξηα δεκνζίνπ δάζνπο ή
δαζηθήο έθηαζεο ζε ζρέζε κε όκνξα ηδησηηθά δάζε ή ηδησηηθέο εθηάζεηο, ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα αζθήζεη αγσγή ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ, ην νπνίν δηθάδεη εθ ησλ ελόλησλ κε βάζε θάζε απνδεηθηηθό ζηνηρείν θαη ε απόθαζή ηνπ ππόθεηηαη ζε έθεζε(ΏΠ 1241/1996
Βιι.Αηθ. 38-1065...»
7
άξ.73§1, εδ.β', λ.998/1979
5
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απνηεξκαηηζκνχ κε πξφζθιεζή ηνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη ην ειάρηζην έλαλ κήλα λσξίηεξα θαη θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξαζηνχλ ζηελ δηαδηθαζία. Δ Βπηηξνπή
Ώπνηεξκαηηζκνχ ζπληάζζεη ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Ώπνηεξκαηηζκνχ ην νπνίν θνηλνπνηείηαη κε
κέξηκλα ηεο ηνπηθήο δαζηθήο αξρήο.
Ο εζσηεξηθφο απνηεξκαηηζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξ.4,π.δ. 577/1980.
Ακθηζβήηεζε νξίσλ απνηεξκαηηζκνύ
Δ ακθηζβήηεζε ησλ νξίσλ ηνπ απνηεξκαηηζκνχ θαη ηεο νξνζέηεζεο, ιφγσ φηη είλαη δηνηθεηηθνί
ζεζκνί θαη ηα φξηα ηνπ δάζνπο νξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ππάγεηαη ζε
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν. Δ αγσγή αζθείηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ
απνηεξκαηηζκνχ θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα νηθεία θηεκαηνινγηθά θχιια8, ελψ ε κε εγγξαθή ηεο επηθέξεη
σο δηθνλνκηθή ζπλέπεηα ην απαξάδεθηφ ηεο (Παπαζηεξίνπ 2017β).
Βαζηθά ηκήκαηα ζπζηήκαηνο GPS
Σν ζχζηεκα GPS απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία βαζηθά ηκήκαηα (Γηνβαλλφπνπινο 2015):
 Σν δνξπθνξηθφ ηκήκα
 Σν ηκήκα ειέγρνπ (Ανχθαο Κ.2001)
 Σν ηκήκα ρξεζηψλ
Οη Καξαγηάλλεο θ.α. (2005) εξεχλεζαλ ηελ αθξίβεηα πςνκέηξεζεο κε δέθηε ρεηξφο ζε δαζηθφ
δξφκν θαη ην κέζν αξηζκεηηθφ ζθάικα (κα) ηνπ απφιπηνπ πςνκέηξνπ πνπ ππνινγίζηεθε ήηαλ ±
11,3318 κέηξα, ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα (κη) ηνπ απφιπηνπ πςνκέηξνπ πνπ ππνινγίζζεθε ήηαλ
± 12,4237 κέηξα θαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ ήηαλ ± 1,7397 κέηξα. Βπνκέλσο, ε
ρξήζε ησλ δεθηψλ απηψλ ζε κειέηεο ράξαμεο δξφκνπ γηα ηε δηάλνημε ησλ δαζψλ είλαη απαγνξεπηηθή.
Βπίζεο, ζηελ ίδηα έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ιήςε ζήκαηνο ησλ δνξπθφξσλ ζην δάζνο
παξνπζίαδε πξνβιήκαηα κε ην 19% ησλ κεηξήζεσλ λα απνξξίπηνληαη θαζψο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξα
κεγάια ζθάικαηα .
Πεξηνρή Έξεπλαο
Oξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο
Σν Παλεπηζηεκηαθφ Αάζνο Σαμηάξρε θαηαιακβάλεη ηνλ θχξην φγθν ηνπ φξνπο Υνινκψληα ηεο
Υαιθηδηθήο, ηηο Νφηηεο θαη Ννηηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ θαη ηα εμσηεξηθά φξηά ηνπ κε βάζε ην λφκν ηεο
παξαρψξεζεο θαη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο, είλαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο αζαθή,
δηφηη δελ αθνινπζνχλ θπζηθέο γξακκέο. Ώλαιπηηθφηεξα ηα ζχλνξα ηνπ δάζνπο νξίδνληαη: Ώλαηνιηθά
κε ην Αεκφζην Αάζνο Ώξλαίαο, ην Εδησηηθφ Αάζνο Πξαβίηαο θαη ηνπ Αεκφζηνπ Αάζνπο ΐξαζηάκσλ,
Νφηηα κε ην Αεκφζην Αάζνο ΐξαζηάκσλ, Απηηθά κε ην Αεκφζην Αάζνο Πνιπγχξνπ θαη ηνπ
Παιαηνθάζηξνπ, ΐφξεηα κε ην Αεκφζην Αάζνο Παιαηνρψξαο θαη Ώξλαίαο (Αηαρεηξηζηηθφ ρέδην
Παλεπηζηεκηαθνχ Αάζνπο ΣΏΞΕΏΡΥΔ – ΐΡΏΣΏΜΧΝ 2012-2021).
Γεσγξαθηθή ζέζε θαη δηνηθεηηθή ππαγσγή
Σν Παλεπηζηεκηαθφ Αάζνο Σαμηάξρε βξίζθεηαη ζηηο Νφηηεο θαη Ννηηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ φξνπο
Υνινκψληα κεηαμχ ησλ παξαιιήισλ ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο θαηά ην Βζληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα
Ώζελψλ 1987 (ΒΓΏ87) : θαηά Υ : απφ 452700 έσο 463875 κ. θαη θαηά Φ: απφ 4466875 έσο
4480675κ. θαη ζε ππεξζαιάζζην χςνο απφ 320 – 1.165 κέηξα. Σν θέληξν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ
Αάζνπο, απέρεη απφ ηελ Θεζζαινλίθε 70 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα θαη 15 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Πνιχγπξν
(ρήκα1. Πεξηνρή έξεπλαο θαη ρήκα 2.Υάξηεο κνξθψλ θάιπςεο/ρξήζεσλ γεο).
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ρήκα 1. Πεξηνρή έξεπλαο(Πεγή: ηάθαιε Δ. 2019)
Figure 1. Research area(Source: Siafali E. 2019)

ρήκα 2. Υάξηεο κνξθψλ θάιπςεο/ρξήζεσλ γεο 2018 (Πεγή: ηάθαιε Δ. 2019)
Figure 2. Corine Land Cover 2018(Source: Siafali E. 2019)

Τιηθά θαη Μέζνδνη
Τιηθά
Γεσδαηηηθόο εμνπιηζκόο θαη ινγηζκηθό
Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθψλ ησλ
ειαηφρσξαθσλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ήηαλ:
 Σν GPS Garmin Montana 680 κε ράξηε TopoDrive Hellas κε ην νπνίν έγηλε ε ζχγθξηζε ησλ
εκβαδψλ
Βπηκέξνπο πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: αθφληην θαη ππμίδα SUUNTO γηα ηελ
επαιήζεπζε ησλ αδηκνχζησλ θαη θιίζεσλ ζχκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα ηνπ απνηεξκαηηζκνχ, μχιηλνη
πάζζαινη κήθνπο 30 εθαηνζηψλ, γηα ηε ζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ζηάζεσο, θνξδέια ζήκαλζεο κε ηελ
νπνία ζεκεηψλνληαλ φια ηα ζεκεία θαη νη ζηάζεηο, ζθπξί, κεηξνηαηλία κε ηελ νπνία κεηξήζεθε ην
κήθνο ησλ πιεπξψλ ησλ γεσηεκαρίσλ. Σν πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζηνηρείσλ ππαίζξνπ ήηαλ ην ArcGIS Desktop 10.4.1.
GPS Garmin Montana 680
Σν Montana 680 είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ζηελ πεδνπνξία, ζην δξφκν ή ζην λεξφ, έρεη νζφλε
αθήο 4‖ πνπ είλαη νξαηή ζηνλ ήιην θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ GPS θαη GLONASS, έρεη
ειεθηξνληθή ππμίδα 3 αμφλσλ θαη βαξνκεηξηθφ αιηίκεηξν ην νπνίν θαηαγξάθεη ηηο κεηαβνιέο ηεο
πίεζεο γηα λα θαζνξίζεη ην αθξηβέο πςφκεηξν ή λα πξνεηδνπνηήζεη γηα κεηαβνιή ησλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθηψλ κε δεδνκέλα ζέζεο. Κάζε θσηνγξαθία παίξλεη
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απηφκαηα δεδνκέλα ζέζεο κε βάζε ηελ ηνπνζεζία πνπ ηξαβήρηεθε. Με ηνλ λέν δέθηε πςειήο
επαηζζεζίαο γηα GPS θαη GLONASS, ην Montana 680 εληνπίδεη θαη δηαηεξεί ηε ζέζε γξήγνξα θαη κε
αθξίβεηα, αθφκα θαη ζε ππθλφ δάζνο ή απφηνκεο ραξάδξεο. Έρεη πξνεγθαηεζηεκέλν ράξηε TopoDrive
Hellas θαη ραξηνγξαθηθά δεδνκέλα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο εηαηξείαο Geodata
(https://www.meimaris.com). Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη είλαη: Σξηζδηάζηαην (3D) ςεθηαθφ κνληέιν 1 :
5.000, ηζνυςείο θακπχιεο αλά 10 κέηξα, πιήξσο πινεγήζηκν νδηθφ δίθηπν, πινεγήζηκα κνλνπάηηα,
δηαρσξηζκφο δσλψλ πάλσ ζην ράξηε (δαζηθέο, αζηηθέο, ζακλψδεηο θιπ), ζπκβαηφο κε φια ηα κνληέια
Outdoor ηεο Garmin πνπ δέρνληαη θάξηεο microSD (https://www.trekkinn.com).
Φεθηαθά δεδνκέλα
Σα γεσγξαθηθά δεδνκέλα (ςεθηδσηά-raster θαη δηαλπζκαηηθά-vector) γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο πξνήιζαλ απφ ην Αηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηεο δεθαεηίαο 2012-2021 (Παλνπξγηάο
θ.α. 2012), αιιά θαη απφ πξνυπάξρνπζα κειέηε πνπ πινπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη
παξαθνινχζεζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ απφ ππξθαγηέο (Γαιαλφο θ.α.2007).
Βπίζεο, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ράξηε κνξθψλ θάιπςεο/ρξήζεσλ γεο θαηά ηo έηνο 2018,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Copernicus Land Monitoring Services 2017-2021»
θαη ζηα νπνία ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ
(http://www.ktimatologio.gr).
Μέζνδνο εξγαζίαο
Οη εξγαζίεο πεδίνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην 2018. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ
αθξίβεηαο ηνπ GPS Garmin Montana 680 θαη ηελ απφθιηζε πνπ παξνπζηάδεη ε εκβαδνκέηξεζε ησλ
ειαηνρψξαθσλ ζε ζρέζε κε ηα δηαγξάκκαηα ηνπ απνηεξκαηηζκνχ ειήθζεζαλ ζπληεηαγκέλεο ζηηο
θνξπθέο ησλ γεσηεκαρίσλ θαη πξνέθπςαλ ηα εκβαδά απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ GPS ρεηξφο.
Ώλαιπηηθφηεξα,
ρνξεγήζεθαλ,
απφ
ην
Σακείν
Αηνηθήζεσο
θαη
Αηαρεηξίζεσο
Παλεπηζηεκηαθψλ Ααζψλ, δηάγξακκαηα ηνπ απνηεξκαηηζκνχ ν νπνίνο δηελεξγήζεθε ηκεκαηηθά απφ
ην 1936 έσο ην 1977. Ώθνχ επηιέρζεθαλ 51 γεσηεκάρηα δεηγκαηνιεπηηθά αληηπξνζσπεπηηθά,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε ιήςε ζηνηρείσλ ησλ ειαηνρψξαθσλ. ε θάζε γεσηεκάρην γηλφηαλ εληνπηζκφο
ησλ νξίσλ ηνπ θαη γηα λα επαιεζεχζνπκε ην δηάγξακκα ηνπ απνηεξκαηηζκνχ θαη φηη έγηλε ζσζηφο
εληνπηζκφο, πήξακε κεηξήζεηο θαη κε ηελ κέζνδν κε ηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν απνηεξκαηηζκφο,
δειαδή κε ππμίδα, κεηξνηαηλία θαη αθφληην. Σαπηφρξνλα γηλφηαλ ε ιήςε ζπληεηαγκέλσλ ησλ
θνξπθψλ ηνπ γεσηεκαρίνπ, αθνχ είρε γίλεη παζζάισζε ζηηο θνξπθέο, κε ζθνπφ λα απνηππσζεί ην
ειαηνρψξαθν θαη λα πξνθχςεη ην εκβαδφ ηνπ. ηελ ζπλέρεηα έγηλε εμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ ζε θχιιν
Excel θαη δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ArcCatalog γεσβάζε κε ην feature class ησλ ζεκείσλ πνπ κέηξεζε ην
Garmin. ηνλ ArcMap δεκηνπξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ην feature class κε ηα
πνιχγσλα, έγηλε ςεθηνπνίεζε θαη ζηνλ Attribute Table θαηαρσξήζεθαλ ε πεξίκεηξνο θαη ην εκβαδφ.
Γηα λα ππνινγηζηεί ε πνζνζηηαία δηαθνξά ζηα εκβαδά κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ κε ην GPS Garmin
Montana 680 θαη ζηα δηαγξάκκαηα ηνπ απνηεξκαηηζκνχ, έγηλε ε εηζαγσγή ηεο ζπλάξηεζεο ζε θχιιν
Excel.
Ώπνηειέζκαηα
Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ απφθιηζε
ησλ εκβαδψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε κε ηελ κέζνδν απνηχπσζεο κε ην GPSρεηξφο θαη
ησλ εκβαδψλ ησλ γεσηεκαρίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ηνπ απνηεξκαηηζκνχ θαη
θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
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Πίλαθαο 1.ύγθξηζε εκβαδώλ απνηεξκαηηζκνύ κε εκβαδά ςεθηνπνίεζεο GPS Garmin Montana 680
Table 1.Comparison between decramation areas and digitized areas of GPS Garmin Montana 680
POLYGON
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19*
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42*
43*
44*
45
46
47
48
49
50
51

ΒΜΐΏΑΟΝ ΏΠΟΣΒΡΜΏΣΕΜΟΤ
(m2)
2
6154
2415
1143
4481
9763
7782
6732
8463
8526
2720
3061
4796
1700
1080
1905
2603
4632
4171
257
4061
2265
1290
1020
7912
3739
2420
2836
2564
9410
5890
2420
4271
1435
7392
5712
1750
7980
4816
4486
4097
9790
366
168
87
2817
5812
3950
491
2370
9293
5580

ΒΜΐΏΑΟΝ
ΦΔΦΕΟΠΟΕΔΔ ΏΠΟ
GARMIN (m2)
3
5297
2563
1024
4789
9756
7738
6507
8390
8330
2813
2811
4534
1578
1045
2035
2662
4811
4219
303
3782
2386
1313
1050
8642
3914
2200
2834
2545
9176
5634
2508
4236
1599
7283
5579
1653
8038
4569
4846
4232
9633
388
175
84
2817
5771
3606
485
2321
9283
5332

ΏΠΟΚΛΕΔ (%)
4
13,93
-6,13
10,38
-6,86
0,07
0,56
3,35
0,86
2,30
-3,40
8,16
5,46
7,20
3,25
-6,82
-2,25
-3,87
-1,15
-17,83
6,86
-5,35
-1,79
-2,94
-9,23
-4,69
9,10
0,06
0,73
2,48
4,35
-3,62
0,83
-11,41
1,48
2,32
5,53
-0,73
5,12
-8,02
-3,29
1,60
-5,97
-3,87
2,97
0,00
0,71
8,72
1,25
2,09
0,10
4,44

Να ζεκεησζεί φηη θάπνηα εκβαδά πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν* είλαη ηκήκαηα απφ εληαίν
γεσηεκάρην πνπ φκσο θαηά ηνλ απνηεξκαηηζκφ είραλ θαηαρσξεζεί θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Ώπφ ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία απφθιηζε κεηαμχ ησλ αλαγξαθφκελσλ
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εκβαδψλ ζηα δηαγξάκκαηα θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο κε ην GPSGarminMontana 680θηάλεη ην αλψηαην
ζεηηθφ φξην ηνπ 13,93% πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη ην αλαγξαθφκελν εκβαδφ ζηα δηαγξάκκαηα
απνηεξκαηηζκνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ην θαηψηαην φξην ηνπ -17,83%
πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη ην αλαγξαθφκελν εκβαδφ ζηα δηαγξάκκαηα απνηεξκαηηζκνχ είλαη κηθξφηεξν
απφ απηφ ηεο ςεθηνπνίεζεο. Ο κέζνο φξνο απφθιηζεο ζε απφιπηε ηηκή, ζε πνζνζηά, κεηαμχ ησλ
αλαγξαθφκελσλ εκβαδψλ ζηα δηαγξάκκαηα θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο κε ην GPS Garmin Montana 680
αλέξρεηαη ζην 4,33% πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηίηισλ ηνπ απνηεξκαηηζκνχ θαη
ηεο ςεθηνπνίεζεο είλαη νξηαθά απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θηεκαηνινγίνπ.
Βπνκέλσο ε ρξήζε ηνπ GPSρεηξφο δελ είλαη αμηφπηζηε γηα ππνινγηζκφ εκβαδψλ, παξά κφλν γηα
εληνπηζκφ ηνπ γεσηεκαρίνπ.
πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
 Δ απνηχπσζε κε GPSρεηξφο ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηά ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ή ηνλ
γεσδαηηηθφ δέθηεGPSθαη παξακέλνπλ ηα πην αμηφπηζηα φξγαλα γηα ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο
πςειήο αθξίβεηαο.
 ηελ πεξίπησζε ηνπ απνηεξκαηηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαμηάξρε Υαιθηδηθήο, εληνπίζηεθαλ
πξνβιήκαηα δηφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ππάξρνπλ εμαξηεκέλα ηνπνγξαθηθά
δηαγξάκκαηα, παξά κφλν δηαγξάκκαηα ηνπ ηφηε απνηεξκαηηζκνχ, δελ ππάξρνπλ ηίηινη ηδηνθηεζίαο
θαη ηα εκβαδά ησλ γεσηεκαρίσλ ππνινγίζζεθαλ ζχκθσλα κε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κε ππμίδα θαη
κεηξνηαηλία.
 Οη κεηξήζεηο ζηα φξηα ησλ γεσηεκαρίσλ δελ επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ θφκε ησλ
θσλνθφξσλ, παξά κφλν ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα έιαηα είραλ κεγάιν χςνο, άλσ ησλ
5 κέηξσλ θαη ππήξραλ κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κέζα ζην ίδην ην γεσηεκάρην.
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ν νπξαλφο ήηαλ θαζαξφο, επνκέλσο επεξέαζε ζεηηθά ηηο
κεηξήζεηο.
 Δ αμηνπνίεζε ηνπ GPSρεηξφο κέζα ζην δάζνο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο
 ε ζχγθξηζε κε ην αλαγξαθφκελν εκβαδφ ησλ γεσηεκαρίσλ ζηα δηαγξάκκαηα
ηνπ
απνηεξκαηηζκνχ, ν κέζνο φξνο απφθιηζεο ζε απφιπηε ηηκή, ζε πνζνζηά, κεηαμχ ησλ
αλαγξαθφκελσλ εκβαδψλ ζηα δηαγξάκκαηα θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο κε ην GPS Garmin Montana
680 αλέξρεηαη ζην 4,33% πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηίηισλ ηνπ
απνηεξκαηηζκνχ θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο είλαη νξηαθά απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
θηεκαηνινγίνπ. Βπνκέλσο ε ρξήζε ηνπ GPSρεηξφο δελ είλαη αμηφπηζηε γηα ππνινγηζκφ εκβαδψλ,
παξά κφλν γηα εληνπηζκφ ηνπ γεσηεκαρίνπ
 ζν πην επλντθέο είλαη ζπλζήθεο απνηχπσζεο, ηφζν κεγαιχηεξε αθξίβεηα επηηπγράλεηαη ζηνλ
ππνινγηζκφ εκβαδψλ γεσηεκαρίσλ.
 Οη αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο πνπ επηηπγράλνληαη ζε κε δαζηθά πεξηβάιινληα είλαη πνιχ
κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηα δαζηθά.
 Σν GPSρεηξφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γεσηεκαρίσλ γηα ηελ
απνηχπσζή ηνπο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ:
 Δ παξάιιειε δπλαηφηεηα ηνπ GPS ρεηξφο απνηχπσζεο ζε ΒΓΏ‘87 θαη ε πξνζηηή ηηκή επηθέξεη
ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αχμεζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηε δαζηθή πξάμε θαη είλαη κηα
νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφρεηξε εκβαδνκέηξεζε ησλ αθηλήησλ ζε επίπεδν
Βζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ.
 Ο ζπλδπαζκφο ελφο γεσδαηηηθνχ G.P.S. ή ελφο G.P.S. ρεηξφο κε ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) δίλεη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο ζε αλεμάληιεην πεδίν εθαξκνγψλ φπσο ζην
Βζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη ζηνλ εληνπηζκφ αθηλήησλ θαη ζηνπο Ααζηθνχο ράξηεο.
Βπραξηζηίεο
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην Σακείν Αηνηθήζεσο θαη Αηαρεηξίζεσο Παλεπηζηεκηαθψλ Ααζψλ
γηα ηα ζηνηρεία πνπ καο παξείρε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ.
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Abstract
The method chosen for land survey depends on the desired precision and economic data. Since forest
areas are difficult to map and this is due to a variety of topographic reliefs, heavily inclined terrain,
limited visibility, difficulty measuring with Total Stations, their demarcation is chosen in alternative
ways to urban and rural areas. The way real estate's area is being calculated can affect both the
property's identity and its legal status. The purpose of this study is to investigate the degree of
accuracy of handheld G.P.S.in mapping land plots that arose from the demarcation process being
generated with a compass and tape measure from The University Forest Administration and
Management Fund during the period 1936-1977. University Forest of Taxiarchis was chosen as the
area of research. The coordinates on the peaks of the land plots were specified using the handheld
G.P.S. Garmin Montana 680. The data was processed in the ArcGIS Desktop 10.4.1 environment in
order to calculate the area for each plot and to compare the areas resulting from the survey method
with handheld G.P.S. Garmin Montana 680 and the areas of the decramation titles. The average
absolute value difference between the listed areas in the charts and the digitization with Garmin
Montana 680 GPS is 4.33%which means that the differences areas between the titles of decramation
and the ones of digitization are marginally acceptable according to the specifications of National
Cadastre. Therefore, the use of handheld GPS is not reliable for calculating areas, except for locating
the land plot.
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Πεξίιεςε
Σα κε μπιψδε δαζηθά πξντφληα έρνπλ ζεκαληηθή εκπνξηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία
ζε πνιιά επξσπατθά δάζε. Σν Αηαδίθηπν πξνζθέξεη πνηθίια πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε θαη ζπκβάιιεη
ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ ζην Αηαδίθηπν (e-marketing). Μηα
ηζηνζειίδα επηρείξεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βηηξίλα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ιεηηνπξγήζεη
απνηειεζκαηηθά φρη κφλν πξνζειθχνληαο, αιιά θαη δηαηεξψληαο ηνπο πειάηεο. ηελ παξνχζα
εξγαζία κειεηήζεθαλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο. Οη έξεπλεο
επηθεληξψζεθαλ ζε ηζηνζειίδεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Βιιάδα θαη
κειεηήζεθαλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηε ζρεδίαζε, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηε
ρξεζηηθφηεηα ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Νέεο Σερλνινγίεο, Με Ξπιώδε Γαζηθά Πξντόληα, e-marketing, κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο, δηαδηθηπαθή πξνβνιή .
Βηζαγσγή
Σα Με Ξπιψδε Ααζηθά Πξντφληα ζεσξνχληαλ φηη είλαη πξντφληα κηθξήο ζεκαζίαο, ηνπηθνχ
ελδηαθέξνληνο, ελψ ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο ζπλδέζεθε κε ηελ έιιεηςε θεθαιαίνπ θαη
ηερλνινγίαο (Homma 1992). Σα ηειεπηαία 20 – 30 ρξφληα αλαπηχρζεθε έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα
απηά (Pattenella θ.α. 2006), θαζψο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ηε
δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Myers 1988, Nepstad θαη Schwartzman 1992, Plotkin θαη Famolare
1992). Οξηζκέλνη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα πηζηεχνπλ φηη κηα βηψζηκε εθκεηάιιεπζε απηψλ ζα κπνξνχζε
κειινληηθά λα είλαη πςειφηεξεο νηθνλνκηθήο αμίαο απφ ην εηζφδεκα ηεο μπιείαο ή απφ ηηο γεσξγηθέο
θαη θπηνθνκηθέο ρξήζεηο ησλ δαζηθψλ ηφπσλ (Peters θ.α. 1989, Balick θαη Mendelsohn1992, Sisak
Riedl θαη Dudik 2016, Ţivojinović θ.α. 2017).
Tν ελδηαθέξνλ γηα ηα Με Ξπιψδε Ααζηθά Πξντφληα άξρηζε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, θαζψο θαη κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη πιεζπζκνί
ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηηο ηνπηθέο δαζηθέο πεξηνρέο (Dove 1993). Μφιηο ην 2009 ν FAO ηφληζε φηη
πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε απηά ηα πξντφληα ηνπ δάζνπο θαζψο ππνινγίζηεθε φηη απηά
αλέξρνληαη ζε 4.000-6.000 είδε παγθνζκίσο. ε επίπεδν επξσπατθψλ δαζψλ δελ ππάξρεη αθξηβήο
θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηδψλ απηψλ (Kardell 1980, Janse θαη Ottitsch 2005, Stryamets θ.α.
2012).
Σν Αηαδίθηπν είλαη έλα δηαδξαζηηθφ θαλάιη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο φρη
κφλν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, γηα ζθνπνχο πξνψζεζεο
ησλ πξντφλησλ, γλσζηνπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ επηρεηξήζεσλ (Tsekouropoulos θ.α. 2005, Andreopoulou
θ.α. 2008).
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Δ πνηφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο είλαη δχζθνιν λα κειεηεζεί θαζψο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα
πξφηππα, απηνχ πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ηζηνρψξνο θαιήο πνηφηεηαο (Barnes θαη Vidgen 2001,
Aladwani θαη Palvia 2002, Loiacono θ.α. 2002). χκθσλα κε ηνπο Parboteeah θ.α. (2009) δελ
ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ κηαο ηζηνζειίδαο θαη ηεο πνηφηεηαο απηήο, θαζψο απηφ
κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο ε δηάζεζε ηνπ επηζθέπηε ή θαη ην ίδην ην
πξντφλ.
ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
αζρνινχληαη κε ηα Με Ξπιψδε Ααζηθά Πξντφληα ζηελ Βιιάδα θαη πξνβάινπλ ηα πξντφληα ηνπο
κέζσ ηζηνζειίδσλ. Οη επηρεηξήζεηο κειεηήζεθαλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνβνιήο ηνπο ζηηο
ηζηνζειίδεο ηνπο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Ώπφ ηελ έξεπλα βξέζεθαλ 36 επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πνπ
παξάγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ Με Ξπιψδε Ααζηθά Πξντφληα (θπξίσο βφηαλα θαη καληηάξηα) ζηελ
Βιιάδα θαη ηαπηφρξνλα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηεο Εζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο. Βπίζεο,
νη επηρεηξήζεηο απηέο επηιέρζεθαλ ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ ηνπο θαζψο απνθαζίζηεθε λα
εμεηαζζνχλ κφλν φζνη έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 5.000 επηζθέπηεο απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο
ηνπο (αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε βάζε επηζθεπηψλ κηαο ηζηνζειίδαο).
Ώξρηθά εμεηάζζεθε ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ ηνπο επηζθέπηεηαη αλά κήλα, έπεηηα κεηξήζεθε
ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ ν θάζε ρξήζηεο επηζθέπηεηαη αλά επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα, ηέινο
κεηξήζεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζειίδσλ πνπ είδαλ νη επηζθέπηεο ζε έλα κήλα. Γηα ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα «Similar Web», έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν
κέηξεζεο επηζθεςηκφηεηαο ηζηνζειίδσλ.
ηε ζπλέρεηα εμεηάζζεθαλ 4 γεληθέο πνηνηηθέο παξάκεηξνη κηαο ηζηνζειίδαο. Αφζεθε πξνζπάζεηα
ζηελ εθηίκεζε ηνπ ζεκείνπ ρξεζηκφηεηαο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη ζηελ
Εζηνζειίδα. Σέζζεξα ζηνηρεία κεηξήζεσλ πηνζεηήζεθαλ (Liu θαη Arnett 2000) ζρεηηθά κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο κειινληηθνχο πειάηεο, ηηο ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα, ην πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ ζε ζρέζε κε άιιεο
ηζηνζειίδεο παξφκνηνπ ηχπνπ θαη ηέινο ηελ χπαξμε ή κε αμηφπηζησλ απφςεσλ επαγγεικαηηψλ
ζρεηηθψλ κε ηα πξνβαιιφκελα πξντφληα. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
ηεο Εζηνζειίδαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Yang θ.α. (2005), φπνπ εμεηάζηεθε ην πφζν
ζαθήο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, πφζν θαιά αληαπνθξίλνληαη νη
ππεξζχλδεζκνη, ε επθνιία εχξεζεο ησλ επηζπκεηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε χπαξμε κεραλψλ αλαδήηεζεο
εληφο ηεο Εζηνζειίδαο. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Εζηνζειίδαο εμεηάζηεθαλ ε ρξήζε γξαθηθψλ,
γξακκαηνζεηξψλ θαη ρξσκάησλ, ε ρξήζε πνιπκέζσλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Aladwania
θαη Palvia (2002). Βπίζεο, εμεηάζηεθαλ νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο
επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ Εζηνζειίδσλ ηνπο (Liu θαη Arnett 2000). Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ νη
ππεξεζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ε επθνιία ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε
θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ ηνπ επηζθέπηε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ.
Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε εληαία αλάιπζε κεηαβιεηήο παιηλδξφκεζεο θαη αλάιπζεο πνιιαπιψλ
κεηαβιεηψλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ κεληαίσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ επίζθεςεο
κεληαίσο.
Ώπνηειέζκαηα
Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη θακία απφ ηηο 3 πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δελ
ήηαλ θαλνληθά θαηαλεκεκέλε θαη ν ελδηάκεζνο ησλ ζειίδσλ αλά επίζθεςε ήηαλ 1. Οη δηάκεζνη ησλ
επηζθεπηψλ, θαζψο θαη ησλ ζειίδσλ πνπ πξνβιήζεθαλ ήηαλ 30 (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. Γηάκεζνη ησλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ
Table 1. Medians of Quantitative variables
Μεηαβιεηέο
Αηάκεζνη
ειίδεο αλά επίζθεςε
1
Μεληαίνη επηζθέπηεο
30
Πξνβιεθζείζεο ζειίδεο /
κήλα

30
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ζνλ αθνξά ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ζπληάρζεθε ν Πίλαθαο 2. Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο
θαίλεηαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο ζρεηηθέο κε ηα πξντφληα ηνπο. Χζηφζν νη Εζηνζειίδεο
απηέο ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ είλαη πξφζθαηα ελεκεξσκέλεο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο. Σν
πεξηερφκελν ησλ Εζηνζειίδσλ απηψλ, εθηφο απφ ηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο, δε θαίλεηαη λα δηαθέξεη
νπζηαζηηθά. Σέινο, ζρεδφλ νη κηζέο Εζηνζειίδεο θηινμελνχλ πιεξνθνξίεο, ζπλεληεχμεηο πνπ έρνπλ σο
ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξαζέηνληαο έγθπξεο απφςεηο.
Πίλαθαο 2. Υξεζηκόηεηα / Πνηόηεηα Πιεξνθνξηώλ
Table 2. Usefulness / Quality of Information
Μεηαβιεηέο
Πνζνζηφ
Πνζνζηφ
Όπαξμεο
Ώπνπζίαο
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξντφλ
66.7
33.3
Βλεκεξσκέλε Πιεξνθφξεζε
30.6
69.4
Μνλαδηθφ Πεξηερφκελν
52.8
47.2
ΐηβιηνγξαθηθέο Ώλαθνξέο / πλεληεχμεηο
41.3
58.3

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο Εζηνζειίδαο.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη έλα εχρξεζην θαη ζσζηά νξγαλσκέλν πεξηερφκελν.
επίζεο, ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ νη ρξεζηκνπνηεκέλνη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ππεξζχλδεζκνη
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. ε αξθεηέο ηζηνζειίδεο είλαη πνιχ εχθνιν λα βξεζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ
πηζαλψο ζα αλαδεηήζεη ν επηζθέπηεο. Βλψ, νη κηζέο απφ απηέο παξέρνπλ κεραλή αλαδήηεζεο εληφο
Εζηνζειίδαο γηα δηεπθφιπλζε ησλ επηζθεπηψλ.
Πίλαθαο 3. Υξεζηκόηεηα πζηήκαηνο/ Πνηόηεηα Πιεξνθνξηώλ
Table 3. System Usability
Μεηαβιεηέο
Πνζνζηφ
Πνζνζηφ
Όπαξμεο
Ώπνπζίαο
σζηή Οξγάλσζε Πεξηερνκέλσλ
80,6
19.4
Λεηηνπξγία Τπεξζπλδέζκσλ
75
25
Βπθνιία ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ
66.7
33.3
Παξνρή επηινγψλ αλαδήηεζεο
52.8
47.2

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ε ζρεδίαζε ησλ Εζηνζειίδσλ. Δ πιεηνςεθία ησλ Εζηνζειίδσλ έθαλε
ζσζηή ρξήζε ησλ ρξσκάησλ γξακκαηνζεηξάο θαη θφληνπ γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ (Πίλαθαο
4). ρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο ηζηνζειίδεο έθαλαλ ρξήζε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ
θαηάιιεια γξαθηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Aladwania θαη Palvia (2002). Παξαηεξήζεθε
φηη κφλν κηα Εζηνζειίδα έδηλε ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα
φξαζεο.
Πίλαθαο 4. ρεδηαζκόο Ηζηνζειίδαο
Table 4. Website Design
Μεηαβιεηέο
Πνζνζηφ
Όπαξμεο
Καηάιιειε ρξήζε θφληνπ / γξαθηθψλ
72.2
Υξήζε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ
Υξήζε ζσζηψλ γξαθηθψλ
Πξφζβαζε απφ ΏΜΒΏ

61,1
63.9
2.8

Πνζνζηφ
Ώπνπζίαο
27.8
38.9
36.1
97.2

Δ ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ εμεηάζηεθε αθνξά ηελ επηθνηλσλία πνπ έρεη ή ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη ε
επηρείξεζε κε ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα.
Φαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ησλ
επηζθεπηψλ ησλ Εζηνζειίδσλ. Βιάρηζηεο απφ απηέο επέηξεπαλ ηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κε ην
ρξήζηε. Χζηφζν ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε παξαπάλσ απφ έλαλ
ηξφπνπο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ επηζθεπηψλ. Λίγεο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνχζε λα
δεκηνπξγεζεί εγγξαθή κε ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ θαη λα θξαηεζεί ηζηνξηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγγειηψλ.
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Πίλαθαο 5. Απνηειεζκαηηθόηεηα Δπηθνηλσλίαο
Table 5. Effective Communication
Μεηαβιεηέο
Πνζνζηφ
Όπαξμεο
Βξγαιεία παξαθνινχζεζεο επηζθεπηψλ
27.8
Αηαδξαζηηθή επηθνηλσλία επηζθεπηψλ – επηρείξεζεο
Βπθνιία επηθνηλσλίαο επηζθεπηψλ – επηρείξεζεο
Απλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ

11.1
69.4
22.2

Πνζνζηφ
Ώπνπζίαο
72.2
88.9
30.6
77.8

Καηά ηε ζπζρέηηζε, ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ, κε ηηο πνηνηηθέο δε βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Μηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ κεληαίσλ
επηζθεπηψλ θαη ησλ ζειίδσλ πνπ πξνβάιινληαη κε δπν πνηνηηθέο κεηαβιεηέο (ηε ζαθήλεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, p=0.064, θαζψο θαη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ρξσκάησλ ζηελ
ηζηνζειίδα, p=0.154).
Καηά ηελ πνιππαξαγνληηθή κειέηε ησλ πνζνηηθψλ απηψλ κεηαβιεηψλ δελ αλαδείρζεθε θακία
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πνηνηηθή κεηαβιεηή.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Παξαηεξήζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ έλα πνιχ κηθξφ αξηζκφ επηζθεπηψλ, ίζσο εμαηηίαο
θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πειαηψλ. Έρεη παξαηεξεζεί
φηη ηα πξντφληα απηά, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά, κηθξφο αξηζκφο αγνξαζηψλ
επηζθέπηεηαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο (Kalfagianni θαη Andreopoulou 2018).
ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Εζηνζειίδεο,
γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ
απιή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ ηνπο, δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ απφ έγθξηηα
πεξηνδηθά ή παξαζέηνληαο απφςεηο επηζηεκφλσλ. Με ζηφρν λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο
επηζθέπηεο πξνζπαζνχλ λα έρνπλ κνλαδηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν αξθεηέο θνξέο δελ είλαη
επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν κε ηελ θαηάιιειε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία.
ηηο πεξηζζφηεξεο Εζηνζειίδεο ππάξρεη θαιή νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, φκσο ζα έπξεπε λα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο Εζηνζειίδεο θαη λα κελ
απνθιείνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη νη θαηαζθεπαζηέο ηφζν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Εζηνζειίδσλ,
φζν θαη ησλ Εζηνζειίδσλ γεληθφηεξα λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν απηέο
θαηαζθεπάδνληαη παξέρνληαο ίζεο δπλαηφηεηεο ζε φινπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη Εζηνζειίδεο έρνπλ ζαθείο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξεί ν επηζθέπηεο λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο, πξνθαλψο γηαηί επηζπκνχλ ην θέξδνο ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπο. Χζηφζν, ίζσο ζα ήηαλ πην ζσζηφ νη επηρεηξήζεηο απηέο λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηα Μέζα Κνηλσληθήο Αηθηχσζεο, ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηε
ζχγρξνλε επνρή.
Βπίζεο, βξηζθφκαζηε ζε κία επνρή πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ νη γξήγνξεο ηαρχηεηεο ζηελ
επηθνηλσλία, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο
ησλ επηζθεπηψλ ησλ Εζηνζειίδσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο. Ώθφκε, ζα πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε
βαξχηεηα ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Εζηνζειίδσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη επηρεηξήζεηο
ηηο λέεο ηάζεηο γηα λα έρνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν θέξδνο, αιιά θαη πνηφηεηα ζηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο, αθφκε – αθφκε δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα ππάξρεη αηνκηθφο
ινγαξηαζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ ζα θξαηάεη ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ ηνπο θαη ζα ηνπο πξνηείλεη
πξντφληα ζπλαθή κε παιαηφηεξεο επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη.
Με ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ Εζηνζειίδσλ απηψλ κε ζθνπφ ηελ
απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα Με Ξπιψδε Ααζηθά
Πξντφληα. Παξφιν πνπ έρεη παξαηεξεζεί φηη επξέσο γλσζηέο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηα
είδε απηά δελ έρνπλ πνιινχο επηζθέπηεο, ίζσο γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο κεζφδνπο δηαθήκηζεο ησλ
πξντφλησλ ηνπο, ζεσξνχκε φηη ζα έπξεπε λα είλαη ίζεο ζεκαζίαο ε δηαδηθηπαθή πξνβνιή κηαο
επηρείξεζεο, θαζψο έηζη μεπεξλάεη πηα ηα εγρψξηα ζχλνξα θαη πξνβάιιεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
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Βπραξηζηίεο
Δ Παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηκήκα επξχηεξεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππφ ηνλ ηίηιν
«Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηα Με Ξπιψδε Ααζηθά Πξντφληα: Φεθηαθή
Ερλειαζηκφηεηα θαη Ώμηνπνίεζε ζηελ Βιιάδα» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΒΣ) θαη ην Βιιεληθφ ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΒΛΕΑΒΚ)
(θσδ.95563).
Abstract
Non-Wood Forest Products (NWFPs) have significant commercial, environmental and social
importance in many European forests. Internet offers a variety of advantages and benefits and
contributes to strategic management through Internet marketing (e-marketing) activities. A business
website can become a storefront and operate effectively having the additional ability to attract and
retain customer. More specifically research is focused on SMEs‘ Websites located in Greece as to 4
general categories of characteristics such as Function Effectiveness, Business Information, Website
Design and System Usability, qualitative variables as Websites‘ traffic and their correlation.
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Πεξίιεςε
Σα λέα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ρψξν ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη νη
αηζζεηήξεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη εθνδηαζκέλα, επέθεξαλ επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο καο. Πφζν φκσο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ε
ηερλνινγία απηή θαη πφζα επηπιένλ νθέιε κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ γηα ηε δαζηθή πξάμε; θνπφο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο, γηα έμππλεο ζπζθεπέο, ε νπνία ζα εμππεξεηεί
φια ηα ζηάδηα κηαο εξγαζίαο κέζα ζην δάζνο θαη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα. Δ πξψηε
έθδνζε ηεο εθαξκνγήο απηήο νινθιεξψζεθε θαη νλνκάζηεθε iForestry. Αηεπθνιχλεη ηηο εξγαζίεο
πξνζήκαλζεο ή ιήςεο δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ ζηα δάζε καο, παξέρνληαο πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο
νη νπνίεο αλακέλεηαη λα θαζηεξψζνπλ θαη ελδερνκέλσο επηβάιινπλ ηε ρξήζε ηεο ηειηθήο έθδνζεο
απηήο ηεο εθαξκνγήο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γάζνο, πξνζήκαλζε, iForestry, έμππλν θηλεηό ηειέθσλν, android.
Βηζαγσγή
Δ πιεξνθνξηθή αμηνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην ρψξν ηεο Ααζηθήο πξάμεο ζηελ Βιιάδα,
ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δαζηθψλ δεδνκέλσλ
(Andreopoulou 2007,
Andreopoulou 2011), ζηνλ ηνκέα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηεο
Ααζηθήο ππεξεζίαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε (Andreopoulou 2009, Andreopoulou
2011), ζηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (Athanasiadis θαη Andreopoulou 2011, Tasoulas θαη
Andreopoulou 2012, Tzoulis θαη Andreopoulou 2013) ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο (Iliadis θ.α. 2002,
Ioannou θ.α. 2009) ζηνπο εζληθνχο δξπκνχο (Koliouska θαη Andreopoulou 2013), ζηηο αζζέλεηεο ησλ
δέληξσλ (Ioannou θ.α. 2011), ζηε δαζηθή λνκνζεζία (Athanasiadis θαη Andreopoulou 2019b), ζηνπο
δείθηεο αεηθνξίαο γηα νξεηλέο πεξηνρέο (Tsiaras θ.α. 2018) θαη ζε πνιινχο αθφκε ηνκείο.
Οη πξφζθαηεο θαηλνηνκίεο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) –
φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξνεγκέλα ινγηζκηθά ησλ έμππλσλ ηειεθψλσλ (smartphones) ζε ζπλδπαζκφ
κε ηνπο αηζζεηήξεο λέαο γεληάο κε ηα νπνία εμνπιίδνληαη, έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν πνπ απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη. Δ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, δειαδή ε δηελέξγεηα θιήζεσλ έρεη
παξαγθσληζηεί ζεκαληηθά ζε βάξνο άιισλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη πξνεγκέλεο ζπζθεπέο
θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ο φξνο «εθαξκνγέο», «applications» ή πην απιά «apps» ραξαθηεξίδεη ην
ινγηζκηθφ πνπ «ηξέρεη» ζε κηα θηλεηή ζπζθεπή θαη εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο γηα ην ρξήζηε
ηεο ζπζθεπήο (ηεξγηάλλεο θ.α. 2015). Οη εθαξκνγέο απηέο θαιχπηνπλ ζήκεξα έλα ηεξάζηην θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο καο.
Βηδηθά γηα ηα δάζε, ηα δέληξα θαη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί δεθάδεο εθαξκνγέο
νη νπνίεο, εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ παξνρή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δαζηθήο πξάμεο έρεη αλαπηπρζεί παξάιιεια ζεκαληηθφο αξηζκφο ηδηαίηεξα
εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ
ηδηαίηεξα αθξηβά φξγαλα κεηξήζεσλ ή εθηηκήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θιηζίκεηξν, ην
ξειαζθφπην ή ην GPS ρεηξφο.
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ηελ πξψηε θαηεγνξία εθαξκνγψλ γηα ην επξχ θνηλφ ζπλαληάκε απηέο πνπ παξέρνπλ ελεκέξσζε
θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δάζε, ηα δέληξα θαη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, θνπίδ θαη
παηρλίδηα θαηαλφεζεο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο ή αθφκε θαη ιήςε απιψλ κεηξήζεσλ ρσξίο
ηδηαίηεξεο γλψζεηο. Δ αμηνπνίεζε ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ smartphones, κε ζπιινγή παξαηεξήζεσλ
αθφκε θαη απφ απινχο πνιίηεο (επηζηήκε ησλ πνιηηψλ) απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε πξνζέγγηζε
γηα ηελ ρσξηθή θαη ρξνληθή θάιπςε ησλ επηηφπησλ παξαηεξήζεσλ ησλ δαζψλ κε νηθνλνκηθά
απνδνηηθφ ηξφπν (Molinier θ.α. 2016).
Τθηζηάκελεο εθαξκνγέο έμππλσλ ζπζθεπώλ γηα ηε δαζηθή πξάμε
Ώλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη ζπνπδαηφηεξεο εθαξκνγέο έμππλσλ ζπζθεπψλ πνπ ήδε
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο, πνπ
απνηειεί ελδερνκέλσο θαη ην θεληξηθφ αληηθείκελν ηεο δαζνινγίαο:
Ώ) Βθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο ζηα δάζε. Οη εθαξκνγέο
απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο :
1. ηελ πξψηε, νη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θάκεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 3D
επηηαρπλζηφκεηξν ή 3D γπξνζθφπην ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία
ηνπ ξειαζθνπίνπ ηνπ Walter Bitterlich εθαξκφδνληαο αξρέο ηξηγσλνκεηξίαο (Hemery 2012). Σέηνηνπ
είδνπο εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην GooglePlay είλαη ε Relasphone (Molinier θ.α. 2016),
Bitterlich
relascope
(Εζηνζειίδα:
eskis.ee
2018),
ReScopeGlobal
(Εζηνζειίδα:
play.google.com/./com.ReScope 2018) θαη MOTI (εηθφλα 1).

Βηθφλα 1. Δκθάληζε ηεο εθαξκνγήο MOTI ζε θηλεηό ηειέθσλν.
(Πεγή: Ηζηνζειίδα: play.google.com/./ch.bfh.moti, 2018)
Image 1. Picture of the MOTI application on a mobile phone
(Source: webpage:play.google.com/./ch.bfh.moti, 2018)

Δ εθαξκνγή MOTI αλ θαη ζε δνθηκαζηηθή (Beta) έθδνζε εκθαλίδεη ιεηηνπξγίεο ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζεο ζηελ θαηαγξαθή βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ δαζψλ. Έρεη
ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο δαζνθνκίαο. θνπφο ηεο είλαη λα θαηαγξάςεη κε εχθνιν,
νηθνλνκηθφ θαη αμηφπηζην ηξφπν βαζηθέο παξακέηξνπο ελφο δάζνπο φπσο ηελ θπθιηθή επηθάλεηα, ηνλ
αξηζκφ ησλ δέληξσλ αλά εθηάξην, ην χςνο ησλ δέληξσλ, ην μπιαπφζεκα θαη ηελ πξνζαχμεζε κε
απηφκαην
ππνινγηζκφ
ηνπ
εχξνπο
ζθάικαηνο
ησλ
εθηηκήζεσλ.
(Εζηνζειίδα:
play.google.com/./ch.bfh.moti 2018).
2. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπσο ε εθαξκνγή Trestima (Εζηνζειίδα: trestima.com/./forestinventory-system 2018), αλαιχνληαη νη εηθφλεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ δηάθνξα δείγκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ έμππλνπ θηλεηνχ θαη θαηφπηλ γίλεηαη εθηίκεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθά απνγξαθήο ησλ δαζψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζηεζηαίαο θπθιηθήο επηθάλεηαο
(G) αλά είδνο, ηεο κέζεο ζηεζηαίαο δηάκεηξνπ (DgM) θαη ηνπ κέζνπ χςνπο (HgM) ησλ δέληξσλ κηαο
πεξηνρήο. (Vastaranta θ.α. 2015)
ΐ) Βθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ χςνπο ησλ δέληξσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 3D
επηηαρπλζηφκεηξν γηα ηα smartphones. Σν χςνο ησλ δέληξσλ είλαη κία απφ ηηο πην ζπρλά
πξνζδηνξηζκέλεο κεηαβιεηέο ζηελ θαηαγξαθή ησλ δαζψλ θαη ζηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο δαζηθήο
βηνκάδαο, ησλ απνζεκάησλ άλζξαθα, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ. Χο εθ
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ηνχηνπ, έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξνρή γξήγνξσλ, εχθνισλ θαη αθξηβψλ κεηξήζεσλ
χςνπο (Bijak θαη Sarzyński 2015). Ο Itoh θ.α. (2010) ζχγθξηλε ηα χςε πνπ πξνέθπςαλ κε ην iPhone
κε ηηο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ηνπ χςνπο ησλ δέληξσλ κε ηειεκεηξεηή ιέηδεξ TruPulse 200 θαη
νδεγήζεθε ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (Itoh θ.α. 2010). Βθηφο απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο
ησλ δέληξσλ κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη λα γίλεη ππφδεημε ησλ δχν άθξσλ ηνπ
δέληξνπ, αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκνγέο νη νπνίεο εθηηκνχλ απηφκαηα ην χςνο αλαιχνληαο απιά ηελ
εηθφλα ζηελ νζφλε (Villasante θαη Fernandez, 2014)
Γ) Βθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή κε γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ζέζεο ζεκείσλ ζε έλα δάζνο ή δέληξσλ επί ηνπ εδάθνπο ή νξίσλ δηαρεηξηδφκελσλ ζπζηάδσλ κε ηε
βνήζεηα GPS. Δ ηερλνινγία θηλεηήο ηειεθσλίαο λέαο γεληάο εμειίζζεηαη ηαρχηαηα θαη ε
ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο ελφο επθπνχο ηεξκαηηθνχ επηθνηλσλίαο απμάλεηαη ζεκαληηθά. Έηζη ην
GIS γηα θηλεηά ηείλεη λα γίλεη ην λέν hotspot κεηά ην Desktop GIS θαη ην Web GIS (Wu, 2012)
Α) Βθηφο απφ κεηξήζεηο ζηνηρείσλ θαη εθηηκήζεηο παξακέηξσλ ζε ηζηάκελα δέληξα, έρνπλ
αλαπηπρζεί εθαξκνγέο θαη γηα ηελ πινηνκεζείζα μπιεία. Δ Timbeter (Εζηνζειίδα: ee.timberdiameter
2018) θαη ε TRESTIMA Stack (Εζηνζειίδα: trestima.com/./stack-measuring-system. 2018) είλαη
παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ. Ώπηέο ππνινγίδνπλ ηνλ φγθν μπιείαο θσηνγξαθίδνληαο ζηνίβεο
θνξκψλ κε ην θηλεηφ (εηθφλα 2), καδί κε έλα κέηξν γλσζηήο δηάζηαζεο σο αλαθνξά. ηεξίδνληαη ζηελ
επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ κε αιγφξηζκνπο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Βληνπίδνληαη έηζη νη θπθιηθέο
επηθάλεηεο θάζε θνξκνχ θαη ππνινγίδεηαη ηειηθά ν ζπλνιηθφο φγθνο εθφζνλ εηζαρζεί ην πιάηνο θάζε
ζηνίβαο απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο (Εζηνζειίδα: patents.google.com, 2018).

Βηθφλα 2. Δκθάληζε ηεο εθαξκνγήο Timbeter ζε θηλεηό ηειέθσλν.
(Πεγή: Ηζηνζειίδα: play.google.com/./ee.timberdiameter, 2018)
Image 2. Picture of the Timbeterapplication on a mobile phone
(Source: webpage:play.google.com/./ee.timberdiameter, 2018)

Β) Βθαξκνγέο νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ κε εμσηεξηθά φξγαλα κεηξήζεσλ γηα ηα δάζε φπσο ην
ειεθηξνληθφ παρχκεηξν ην νπνίν επηθνηλσλεί κέζσ bluetooth κε ην θηλεηφ. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή
είλαη ην Masser Mobile Caliper γηα Android. Δ εθαξκνγή απηή θαηαγξάθεη ηε ζέζε θάζε κέηξεζεο
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνλάδα GPS ηνπ smartphone κε ηε κέγηζηε δηαζέζηκε αθξίβεηα. Οη
ζπληεηαγκέλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην θηλεηφ ή αξγφηεξα ζην GoogleMaps ή ζε ζχζηεκα
GIS ζην γξαθείν (Εζηνζειίδα: masser.fi. 2018).
Σ) Βθαξκνγέο γηα εηδηθήο θαηεγνξίαο θηλεηά ηειέθσλα, ηα νπνία δηαζέηνπλ RGB-D θάκεξα ή
γηα ηελ αθξίβεηα RGB-D SLAM ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάκεξα κε αηζζεηήξεο βάζνπο,
ρξψκαηνο θαη ηαπηφρξνλν εληνπηζκφ θαη ραξηνγξάθεζε (Simultaneous Localization And Mapping).
Σα απνηειέζκαηα κε ηα θηλεηά ηεο θαηεγνξίαο απηήο ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά ζηελ εθηίκεζε ηεο
ζέζεο ησλ δέληξσλ, ηεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ θαη ηνπ χςνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Fan θ.α. 2018).
θνπόο - Αλακελόκελεο δπζθνιίεο
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, κέζα απφ ηελ έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ
εθαξκνγψλ γηα έμππλα θηλεηά, ε πινπνίεζε εθαξκνγήο ε νπνία λα θαιχπηεη θαη εμππεξεηεί ηα ζηάδηα
κηαο ζπλεζηζκέλεο αιιά ρξνλνβφξαο θαη ελδερνκέλσο δχζθνιεο εξγαζίαο, απεπζείαο ζην δάζνο,
αλαβαζκίδνληαο θαη επηηαρχλνληαο ηελ εθηέιεζή ηεο.
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ΐαζηθή πξνυπφζεζε ζίγνπξα είλαη ε κειέηε αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ έμππλσλ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ, εμεηδηθεπκέλσλ γηα κεηξήζεηο ζην δάζνο ή γηα άιια ηδηαίηεξα αληηθείκελα ηεο δαζηθήο
επηζηήκεο. Θα αλαδεηεζνχλ έξεπλεο γηα εθαξκνγέο έμππλσλ ζπζθεπψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ κεηέπεηηα
ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο άιισλ θξαηψλ θαη ζα δηεξεπλεζνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ αηζζεηήξσλ κε ηνπο νπνίνπο είλαη εθνδηαζκέλεο νη ζπζθεπέο
απηέο.
Δ θχξηα δπζθνιία πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπκε είλαη ε θαηαλφεζε θαη εθκάζεζε λέσλ
κνληέισλ θαη βηβιηνζεθψλ θψδηθα πξνγξακκαηηζκνχ, εμεηδηθεπκέλσλ ζε πεξηβάιινληα αλάπηπμεο
ινγηζκηθνχ έμππλσλ θηλεηψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, αξρηθά, επηθεληξψλεηαη ζηελ
βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα πθηζηάκελεο εθαξκνγέο έμππλσλ ζπζθεπψλ πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζρεηίδνληαη κε ηα δάζε, ηα δέληξα ή ην δαζηθφ πξνζσπηθφ. Δ έξεπλα
ζπλερίζηεθε κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο
ζηνπο νπνίνπο πσινχληαη ή δηαλέκνληαη δσξεάλ αληίζηνηρεο εθαξκνγέο γηα έμππλεο ζπζθεπέο.
πγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία γηα πξνεγνχκελεο κειέηεο, γηα ηε δνκή θαη ηζηνξηθή εμέιημε ζρεηηθψλ
κε ηα δάζε εθαξκνγψλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη ζρεδίαζεο ηνπο, ηηο ηάζεηο
εμέιημεο ζηελ ηερλνινγία αηζζεηήξσλ θαη έμππλσλ ζπζθεπψλ θαη ηέινο ζηνηρεία γηα ηελ κέρξη
ζήκεξα απνδνρή, αμηνπνίεζε θαη νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπο.
Αηεξεπλήζεθε ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη νη θπξηφηεξεο αλάγθεο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ θαη
εθηέιεζε εξγαζηψλ εληφο δάζνπο, φπσο εθαξκφδνληαη ζηηο ππεξεζίεο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μέζα
απφ ηελ αλαδήηεζε απηή αλαδείρζεθαλ αδπλακίεο θαη αλάγθεο βειηίσζεο - εθζπγρξνληζκνχ ησλ
κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο απαηηήζεηο θαη εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
θνηλσλίαο καο.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ Ώπνθεληξσκέλσλ Αηνηθήζεσλ ηεο
Υψξαο πνπ αθνξνχλ ζε:
1. θαηαγξαθή ηνπ εηήζηα επαλαιακβαλφκελσλ εξγαζηψλ ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο
2. ηαμηλφκεζε ησλ εξγαζηψλ αλάινγα κε ηα ζηάδηα θαη ην ρψξν εθηέιεζεο
3. δηαρσξηζκφ ησλ εξγαζηψλ εληφο δάζνπο
4. αμηνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο,
βαζκφ δπζθνιίαο, αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ππεξεζία
Δ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε µε ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ θχιισλ excel.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο έθδνζεο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, κειεηήζεθαλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Android OS ηεο Google θαη iOS ηεο
Apple, νη βηβιηνζήθεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ Android SDK, ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Eclipse IDE,
ην πεξηβάιινλ Android Studio θαη επηπξφζζεηεο βηβιηνζήθεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά
ηειέθσλα.
Μεηά ηελ εγγελή (native) πξνζέγγηζε αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα έμππλεο ζπζθεπέο, κειεηήζεθαλ
θαη νη πνιπεπίπεδεο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο (cross-platform) θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο
δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ (web applications θαη Progressive Web Apps) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηψληαο
ηνλ πεξηεγεηή (browser) ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε σο αλεμάξηεηε
εθαξκνγή (Biørn-Hansen θ.α. 2017). Σέινο ε έξεπλα ζπλερίζηεθε θαη κε ηηο πβξηδηθέο εθαξκνγέο
(Hybrid applications) νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά εγγελψλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ
(Kronbauer θ.α. 2012)
Ώπνηειέζκαηα
Δ πξψηε, πεηξακαηηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ πξνζήκαλζε πνπ αλαπηχρζεθε θαη
ιεηηνπξγεί ζε έμππλα θηλεηά ή tablet ήδε είλαη δηαζέζηκε ζην θαηάζηεκα εθαξκνγψλ ηεο Google
(Googleplay) κε ηελ νλνκαζία iForestry (εηθφλα 3).
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη:
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1. Δ ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα έγηλε κε Angular 2 θαη ρξήζε ηνπ Ionic Framework ην νπνίν είλαη έλα
εξγαιείν αλνηρηνχ θψδηθα γηα ηελ αλάπηπμε πβξηδηθψλ πςειήο πνηφηεηαο εθαξκνγψλ γηα θηλεηά
θαη επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο ηζηνχ (HTML, CSS, JavaScript)
2. Δ θαηαγξαθή ησλ δηακέηξσλ θαηά δαζνπνληθφ είδνο γίλεηαη εχθνια κε θαηαλνεηφ ηξφπν απφ
νπνηνλδήπνηε γλσξίδεη ηελ ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία πξνζήκαλζεο(εηθφλα 3.2).
3. Γίλεηαη απηφκαηνο ππνινγηζκφο, θάζε ζηηγκή, ηνπ ζπλνιηθά πξνζεκαλζέληνο φγθνπ θαη ηνπ
φγθνπ θαηά δαζνπνληθφ είδνο.
4. Καηά ηελ θαηακέηξεζε δηακέηξνπ, ζπλδπάδνληαο ην GPS πνπ δηαζέηεη ε ζπζθεπή, θαηαγξάθεηαη
απηφκαηα θαη ε ζέζε.
5. Βπηηξέπεηαη εηζαγσγή αξρείσλ kml κε ηα φξηα ησλ ζπζηάδσλ θαη πξνβνιή ηνπο ζε δηαδξαζηηθφ
ράξηε ζηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε ζέζε ηεο ζπζθεπήο. (εηθφλα 3.4)
6. Σα απνηειέζκαηα θαη νη κεηξήζεηο εμάγνληαη ζε ςεθηαθά αξρεία γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή
απνζήθεπζε.
7. Βπηηπγράλεηαη ε απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ δειηίσλ πξνζήκαλζεο, κε ηελ ίδηα κνξθή πνπ είλαη
γλσζηή ζε φιεο ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ε παξνπζίαζε ή απνζήθεπζή ηνπο ζε αξρεία pdf
(εηθφλα 4)
8. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ήρνπ ή δφλεζεο θαηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ δηακέηξνπ
πξνθεηκέλνπ, θάζε πίεζε πιήθηξνπ απφ ηνλ πξνζεκαληή, λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή απφ απηφλ
θαη ζε πεξίπησζε ηπραίαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ λα γίλεηαη δηφξζσζε
9. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ καδνπηλάθσλ θαηά δαζνπνληθφ είδνο πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζσζηά δεδνκέλα αλά πεξηνρή (εηθφλα 3.3).
10. Βπηηξέπεηαη ε ελαιιαγή εκθάληζεο ηεο εθαξκνγήο ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.

Βηθφλα 3. Γηάθνξα ζηηγκηόηππα νζόλεο ηεο εθαξκνγήο iForestry από θηλεηό ηειέθσλν
Image 3. Some screenshots of the iForestry application taken on a mobile phone

Βηθφλα 4. Γειηίν πξνζήκαλζεο όπσο εμάγεηαη από ηελ εθαξκνγή iForestry ζε κνξθή pdf
Image 4. Tree markings sheet as extracted from the iForestry application in pdf format
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πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ δεκηνπξγία κηαο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά απνηειεί ηδηαίηεξα δχζθνιν
εγρείξεκα θαζψο ρξεηάδνληαη πξνρσξεκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθκάζεζεο πνηθίισλ
βηβιηνζεθψλ θψδηθα, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερήο εμέιημεο ηφζν ησλ ιεηηνπξγηθψλ πνπ
αλαπηχζζνληαη γηα ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο φζν θαη ησλ αηζζεηήξσλ κε ηνπο νπνίνπο είλαη
εμνπιηζκέλα απηά. Κξηηήξην επηινγήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, ήηαλ ην θφζηνο. Πξνηηκήζεθε ε αλάπηπμε κε
άδεηα δηαλνκήο αλνηθηνχ θψδηθα θαζψο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
βηβιηνζήθεο πνπ δηαηεξνχληαη απφ ηξίηνπο θαη πηζαλφλ ζα νδεγνχκαζηαλ ζε ηερληθήο θχζεσο
δεζκεχζεηο (Majchrzak θ.α. 2017).
Ώπφ ηελ έξεπλα ησλ δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ γηα έμππλεο ζπζθεπέο, ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο εληφο
δάζνπο, ηεο ζεκαζίαο θάζε εξγαζίαο θαη ηελ αλάγθε βειηίσζεο, ε δηαδηθαζία ηεο πξνζήκαλζεο ήηαλ
απηή πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
Βιάρηζηεο κφλν αιιαγέο έγηλαλ ζηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά, πξηλ δεθαεηίεο ε
δηαδηθαζία ηεο πξνζήκαλζεο. Βίλαη εξγαζία ζηελ νπνία ε θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ γίλεηαη αθφκε
ζε ραξηί θαη νινθιεξψλεηαη κε ππνινγηζκνχο θαη ζχληαμε πηλάθσλ ζε επφκελν ζηάδην, ζην γξαθείν.
Ώπαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν θαη είλαη απαξαίηεηε εξγαζία ζηα αξρηθά ζηάδηα δηαρείξηζεο ησλ
πεξηζζφηεξσλ δαζψλ καο. Οξηζκέλεο θνξέο εθαξκφδεηαη πιεκκειψο απφ ηνπο πξνζεκαληέο ρσξίο λα
είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ζθαικάησλ ή κε έγθπξσλ απνηειεζκάησλ.
Δ εθαξκνγή είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη θαηαλνεηή ζην ρεηξηζκφ ηεο, πξνζνκνηάδεη ηελ ζπλήζε
δηαδηθαζία πξνζήκαλζεο, αληηθαζηζηψληαο εληειψο ην ραξηί θαη ρσξίο επηπιένλ ελέξγεηεο απφ ηνλ
ρξήζηε, εμάγνληαη απηφκαηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη εκθαλίδνληαη παξαηεξήζεηο θαη απνηειέζκαηα
επί ηφπνπ ζην δάζνο. Δ ίδηα εθαξκνγή κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη θαηά ηελ θαηαγξαθή δηακέηξσλ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο ζηνηρείσλ δνθηκαζηηθήο επηθάλεηαο κε γεληθή παρπκέηξεζε.
Σα ζρφιηα θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ, απφ ηελ αξρηθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, αλακέλεηαη
λα νδεγήζνπλ ζε λέεο ιεηηνπξγίεο-βειηηψζεηο νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα θαζηεξψζνπλ θαη
ελδερνκέλσο επηβάιινπλ ηελ ρξήζε ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Έηζη ζε
επφκελε αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο iForestry ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη ζπκπεξηιεθζνχλ
ιεηηνπξγίεο φπσο:
1. Απλαηφηεηα επηινγήο ή εηζαγσγήο δηαθνξεηηθψλ καδνπηλάθσλ θαηά πεξίπησζε θαη θαηά δαζηθή
ππεξεζία κέζα απφ κηα παλειιαδηθά εληαία βηβιηνζήθε ε νπνία ζα ελεκεξψλεηαη ζε θεληξηθή
βάζε.
2. ΐειηίσζε ηνπ ράξηε κε ππφβαζξν αεξνθσηνγξαθηψλ θαη εκθάληζε ησλ άηνκσλ πνπ
πξνζεκαίλνληαη, ηεο πνξείαο ηνπ ζπλεξγείνπ πξνζήκαλζεο, αιιά θαη δηάθνξα επίπεδα (layers) κε
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο π.ρ. θαζηαλνηεκάρηα, παξαρσξεηήξηα θ.α.
3. Βμαγσγή αξρείσλ kml ή shapefiles κε φιεο ηηο κεηξήζεηο γηα απεπζείαο πξνβνιή κέζσ ηεο
εθαξκνγήο GoogleEarth ή GIS
4. Βλζσκάησζε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ - εξγαιείσλ ππαίζξνπ γηα άκεζε ρξήζε θαηά ηε
δηαδηθαζία πξνζήκαλζεο π.ρ. Ρειαζθφπην, θιηζίκεηξν.
5. Κξππηνγξάθεζε ησλ κεηξήζεσλ ψζηε λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο αιινίσζεο ησλ
δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα παξαγφκελα αξρεία ζα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
πηζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θάζε πξνζεκαληή θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα κηαο θεληξηθήο
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο.
6. Απλαηφηεηα ζχλδεζεο εμσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ παρπκέηξνπ, κε ελζσκαησκέλν GPS, ην νπνίν
ζα θέξεη ν παρπκεηξεηήο θαη ζα επηθνηλσλεί κέζσ Bluetooth κε ην θηλεηφ, ψζηε λα θαηαγξάθεηαη
απηφκαηα ε ζηεζηαία δηάκεηξνο θαη ε ζσζηή ζέζε ηνπ δέληξνπ θαη φρη ηνπ θηλεηνχ.
Με ηελ πξνζζήθε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ θαη κεηά ηελ πάξνδν δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ
εθηηκάηαη φηη ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή
είλαη:
α) Σππνπνίεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζήκαλζεο,
β) Πηζηνπνίεζε, κε απαξαβίαζηε κέζνδν, ησλ κεηξήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ θαη
γ) Παλειιαδηθά, εληαία εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηνπ
πξνζεκαλζέληνο ιήκκαηνο ζε φια ηα δάζε.
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Ώπφ ηελ έξεπλα ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ηεζέληνο ζηφρνπ, δειαδή ηελ
αλάπηπμε ηεο δηθήο καο εθαξκνγήο, δηαπηζηψζεθε φηη ράξε ζην ζπλδπαζκφ αηζζεηήξσλ πνπ
δηαζέηνπλ ηα ζχγρξνλα θηλεηά ηειέθσλα, αιιά θαη ηα πξνεγκέλα ιεηηνπξγηθά ηνπο, εθηειψληαο
αθφκε θαη κηα απιή παξαηήξεζε ή κέηξεζε, επηηπγράλεηαη απηφκαηα ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή
επηπιένλ δεδνκέλσλ (ζπληεηαγκέλεο GPS, θαηαγξαθή ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ιήςεο ηεο παξαηήξεζεο,
θσηνγξαθία, ερεηηθά ζρφιηα θιπ). Καηά ζπλέπεηα, κε θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ
πξνθχπηνπλ πνιιαπιά νθέιε ρσξίο πξφζζεηε πξνζπάζεηα.
Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο έμππλσλ θηλεηψλ εθηφο απφ ην θπξηφηεξν πιενλέθηεκα, φηη είλαη
θνξεηέο θαη εθαξκφδνληαη θαηεπζείαλ κέζα ζην δάζνο, έρνπλ πιένλ ηεξάζηηα ππνινγηζηηθή ηζρχ
ζπκβάιινληαο ζηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε ρξνλνβφξσλ εξγαζηψλ εληφο δάζνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ παξερφκελσλ απνηειεζκάησλ. Σείλνπλ λα απνηειέζνπλ ηα επφκελεο
γεληάο εξγαιεία ζηε δαζηθή πξάμε.
Abstract
New operating systems developed in the field of mobile phones which are equipped with sensors
have revolutionized the way they are used in many life activities. But how much could this technology
help and how many extra benefits can be gained for the forestry? The purpose of this article is to
develop an application for smart devices, which will serve all stages of a work in the forest and this
app will be used directly. The first version of this application was completed now and was named
iForestry. It facilitates trees marking tasks or the collection of tree sample surfaces in our forests,
providing additional features that are expected to establish and possibly impose the use of this
application on the final version.
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Πεξίιεςε
Σα ιηβάδηα θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 40% ηεο επηθάλεηαο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο
καο θαη αμηνπνηνχληαη θπξίσο κε βφζθεζε αγξνηηθψλ θαη άγξησλ δψσλ, σζηφζν εθηφο απφ βνζθήζηκε
χιε θαη δσνθνκηθά πξντφληα παξάγνπλ κεγάιε πνηθηιία θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δ
πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο βνζθήζηκεο χιεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο
ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζήο ηνπο θαη εμαξηάηαη απφ πνηθηιία παξακέηξσλ, φπσο νη θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο, ν ιηβαδηθφο ηχπνο, ην πςφκεηξν, ε θιίζε, ε έθζεζε θ.ά. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη
ρξήζε ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηα
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε αλνηρηνχ κνληέινπ εθηίκεζεο ηεο
παξαγφκελεο βνζθήζηκεο χιεο. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ηε ρξήζε λέσλ
παξακέηξσλ (εθφζνλ απηέο είλαη δηαζέζηκεο), πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αθξηβέζηεξνη
ππνινγηζκνί.
Λέμεηο θιεηδηά: Αλαιπηηθή Ηεξαξρηθή Γηαδηθαζία, Γαζηθή Πιεξνθνξηθή, Ληβάδηα, Παξαγσγή
Βνζθήζηκεο Ύιεο, Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα Βνζθήζηκσλ Γαηώλ.
Βηζαγσγή
Σα ιηβάδηα (ή βνζθήζηκεο γαίεο, ΚΤΏ 1058/71977/3.07.2017, ΦΒΚ ΐ΄ 2331) θαηαιακβάλνπλ
πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ηεο επηθάλεηαο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο καο θαη
απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε ρεξζαίν θπζηθφ πφξν. Οη εθηάζεηο απηέο αμηνπνηνχληαη θπξίσο
κε βφζθεζε αγξνηηθψλ θαη άγξησλ θπηνθάγσλ δψσλ θαη παξάγνληαη δσνθνκηθά πξντφληα. Δ
ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαζψο εθηφο απφ βνζθήζηκε χιε
θαη δσνθνκηθά πξντφληα παξάγνπλ κεγάιε πνηθηιία θαη άιισλ πξντφλησλ (π.ρ. θαπζφμπια, κέιη,
αξσκαηηθά θπηά, θηι.) θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. βηνπνηθηιφηεηα, πξνζηαζία εδαθψλ) ζηεξίδνληαο ηφζν
ηελ εζληθή νηθνλνκία φζν θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Δ
νξζνινγηθή εθαξκνγή βφζθεζεο ζπκβάιεη ζηελ αέλαε ζπληήξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη
παξάιιεια επλνεί ηηο πνηθίιεο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο πνπ νη εθηάζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνλ
άλζξσπν, φπσο ε παξαγσγή πξντφλησλ, ε ξχζκηζε νηθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ε δηαηήξεζε
βηνπνηθηιφηεηαο θ.ά. (Παπαρξήζηνπ 2013). ηε ρψξα καο σζηφζν, ε έιιεηςε νξζνινγηθήο εθαξκνγήο
βφζθεζεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ ιηβαδηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ ζπλεπαθφινπζε κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ
θαη ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ ρνξήγεζε δσνηξνθψλ ελψ παξάιιεια επηδξά ζπλήζσο αξλεηηθά θαη ζην
πεξηβάιινλ.
Δ αθεξαηφηεηα ησλ βνζθνηφπσλ θαη ε δηαζθάιηζε παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην
δηελεθέο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαλνληθήο βφζθεζεο. Δ εθαξκνγή θαλνληθήο βφζθεζεο,
δει. ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ δψσλ πνπ βφζθεη ζε έλα ιηβάδη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα (βνζθνθφξησζε) θαη ηνπ αξηζκνχ δψσλ πνπ δχλαηαη λα αμηνπνηήζεη ηε βνζθήζηκε χιε
παξάγνληαο ην κέγηζην δπλαηφ ζε αεηθνξηθή βάζε (βνζθντθαλφηεηα), ζπκβάιεη ζηελ αέλαε
ζπληήξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη παξάιιεια επλνεί ηηο πνηθίιεο νηθνζπζηεκηθέο
ππεξεζίεο (Παπαρξήζηνπ 2011). Δ αλάγθε εθαξκνγήο θαλνληθήο βφζθεζεο έρεη εληνπηζηεί θαη ζηελ
πξφζθαηε λνκνζεζία (ΚΤΏ 1058/71977/3.07.2017, ΦΒΚ ΐ΄ 2331) πεξί θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο
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Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ΐφζθεζεο, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε βνζθνθφξησζε κε ηε βνζθντθαλφηεηα,
ψζηε λα δηελεξγεζεί ε αμηνιφγεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ.
Δ αθξηβήο εθηίκεζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο βνζθήζηκεο χιεο ζηηο ιηβαδηθέο εθηάζεηο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ θαη ηελ εθαξκνγή νξζνινγηθήο βφζθεζεο θαη
εμαξηάηαη απφ πνηθίιεο παξακέηξνπο, φπσο ν ιηβαδηθφο ηχπνο, ε πςνκεηξηθή ζέζε, ε θιίζε ηνπ
εδάθνπο, ε έθζεζε θ.ά. (Platis θ.α. 1999). Χζηφζν, νη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ απηψλ
είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη πνιπέμνδεο θαζψο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε πεξηθξαγκέλσλ
επηθαλεηψλ (θισβνί) γηα πξνζηαζία απφ ηε βφζθεζε, ε ζπιινγή θαη ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκφο
(ηαμηλφκεζε, δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο, μήξαλζε ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο, δχγηζε, θιπ.) πιεζψξαο
δεηγκάησλ βνζθήζηκεο χιεο (Πιαηήο θ.α. 2013). Βπηπιένλ, νη ιηβαδηθέο απηέο παξάκεηξνη ζπλήζσο
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ηφζν ρσξηθά (απφ ζέζε ζε ζέζε) φζν θαη ρξνληθά (ζε δηαθνξεηηθέο
πεξηφδνπο ηνπ έηνπο) θαη ε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο κε ρξήζε θιαζηθψλ κεζφδσλ είλαη
ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη θνζηνβφξεο.
Δ επίιπζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε κηαο κεζνδνινγίαο φπσο ε
πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνθάζεσλ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε κειέηε πνιιαπιψλ
παξακέηξσλ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο απηψλ ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο θαη επίιπζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο (Konstantinos θ.α. 2018, Konstantinos θ.α. 2019). Τπάξρνπλ πνιιέο κεζνδνινγίεο
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ, φπσο ε ΏΔΡ (Saaty 1980), ε CBR (Petersen θαη Madsen 2015),
ε ELECTRE (Daengdej θ.α. 1999), ε PROMETHEE (Roy 1968) θ.ά. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε
εθαξκνγή ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ θαη εηδηθφηεξα κηαο κεζνδνινγίαο, ε νπνία
νλνκάδεηαη Ώλαιπηηθή Εεξαξρηθή Αηαδηθαζία. ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσπιεξνθνξηθή θαη ηα
γεσγξαθηθα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα αλνηθηφ κνληέιν, ην νπνίν ζα
επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο βνζθήζηκεο χιεο, ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο
θαη ηνλ ρξφλν εθηίκεζήο ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ
ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο βφζθεζεο ψζηε λα επηηεπρζεί
βηψζηκε αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν ζχλνιν
ηεο κεζνδνινγίαο εθαξκφδεηαη πηινηηθά ζηελ Π.Β Αξάκαο, κηα πεξηνρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ
έληνλε θηελνηξνθηθή παξαγσγή (ΒΛΣΏΣ 2017).
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Τιηθά
Χο πξσηνγελή δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο ηεο Π.Β. Αξάκαο ην
νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ δνξπθνξηθά δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο SENTINEL πεξηιακβάλνληαο ην
πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο, ηηο ζέζεηο ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηνπο Τγξφηνπνπο,
ηα Ααζνιίβαδα, ηα Πννιίβαδα θαη ηα Θακλνιίβαδα φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηνπο ράξηεο ρξήζεσλ
γεο ηνπ πξνγξάκκαηνο CORINE (CORINE 1994).
ηε ζπλέρεηα, απφ ην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο δεκηνπξγήζεθαλ νη δεπηεξνγελείο ράξηεο θιίζεσλ
θαη εθζέζσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ ArcMap. Βπηπιένλ έγηλε κηα
πξνζπάζεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζεξκνθξαζίαο θαη βξνρφπησζεο απφ ηελ θιίζε θαη ηελ
έθζεζε ηνπ εδάθνπο. Ώπηφ πξαγκαηνπνηήζεθε γηαηί ζπρλά δελ ππάξρνπλ αθξηβείο κεηξήζεηο ηέηνησλ
ηηκψλ ζηηο πεξηνρέο κειέηεο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ή ππνιεηηνπξγίαο κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ.
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Βηθφλα 1. Υάξηεο Βνζθήζηκώλ Γαηώλ
Image 1.Grazzing lands map

Μέζνδνη
Δ αλαγλψξηζε ησλ παξακέηξσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ
βνζθήζηκσλ γαηψλ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο. Μεηά απφ
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζρεηηθψλ βηβιηνγξαθηθψλ εξεπλψλ εθηηκήζεθε ε πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο
βνζθήζηκεο χιεο ζε δηάθνξνπο ιηβαδηθνχο ηχπνπο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ
πςνκεηξηθή ζέζε, ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο, ηελ έθζεζε θιπ. (ελδεηθηηθά Πιαηήο 1997, Platis θ.α. 1999,
Platis θαη Papanastasis 2003, Πιαηήο θ.α. 2006).
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο (ζπληειεζηήο βαξχηεηαο) ηεο θάζε παξακέηξνπ ζηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εθηίκεζε παξαγφκελεο πνζφηεηαο βνζθήζηκεο χιεο θαη αμηνιφγεζε ησλ
βνζθήζηκσλ γαηψλ) εθαξκφζηεθε ε Ώλαιπηηθή Εεξαξρηθή Αηαδηθαζία θαη αλαπηχρζεθε ζρεηηθφ
ινγηζκηθφ ππνινγηζκνχ. Σν ινγηζκηθφ απηφ αλαιακβάλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ρξήζηε, ηελ
ηεξάξρεζε ησλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηψληαο ζπγθξίζεηο
αλα δεχγε πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ησλ παξακέηξσλ. Γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθξίζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε θιίκαθα ηνπ Saaty (Saaty 1980). χκθσλα κε ηε
κέζνδν απηή ε θιίκαθα ζπγθξίζεσλ απνηειείηαη απφ αθεξαίνπο απφ ην 1 σο ην 9. Δ ρξήζε ηεο
κνλάδαο ζεκαηνδνηεί φηη νη παξάκεηξνη είλαη ίζεο ζεκαληηθφηεηαο, ελψ ε ρξήζε ηνπ 9 φηη ε
παξάκεηξνο είλαη ηζρπξά ζεκαληηθφηεξε απφ ηε ζπγθξηλφκελε (Dodgson θ.α. 1997). Σα
απνηειέζκαηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζπγθξίζεσλ αλά δεχγε ηφζν ην παξακέηξσλ
φζν θαη ησλ θξηηεξίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.

240

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Παξάκεηξνο (W)
Τςφκεηξν (1)

Υξήζεηο Γεο (2)

Βγθαηαζηάζεηο (3)

Έθζεζε (4)

Κιίζε (5)

Πίλαθαο 1. πληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ παξακέηξσλ
Table 1. Parameters Weight Coefficients
Κξηηήξην (C)
0,67
0-600 (1)
601-800 (2)
>800
(3)
0,508
Τγξφηνπνη
(1)
Ααζνιίβαδα (2)
Θακλνιίβαδα (3)
Πννιίβαδα (4)
0,123
0-200 (1)
201-500 (2)
>500
(3)
0,037
ΐφξεηα
(1)
Νφηηα
(2)
Απηηθή
(3)
Ώλαηνιηθή (4)
0,265
0-10% (1)
11-20% (2)
>20% (3)

0,333
0,333
0,333
0,138
0,073
0,202
0,587
0,614
0,268
0,117
0,368
0,200
0,131
0,301
0,733
0,199
0,068

ηε ζπλέρεηα νη παξάκεηξνη θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηηο επεξεάδνπλ ζπλδπάδνληαη εθαξκφδνληαο
ηερληθέο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη εμάγνληαη νη ράξηεο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 2. Ο
πξψηνο ράξηεο παξνπζηάδεη ηνλ ράξηε ρξήζεσλ γεο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο,
ν δεχηεξνο ράξηεο παξνπζηάδεη ηνλ ράξηε θιίζεσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο,
ν ηξίηνο ηηο ζέζεηο ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηάζηάζεσλ θαη ηέινο ν ηέηαξηνο ηνλ ράξηε ησλ εθζέζεσλ. Ο
ράξηεο ησλ πςνκέηξσλ δελ παξνπζηάδεηαη γηαηί απηφο έρεη έλα κφλν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζην
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν Map Algebra,
πξαγκαηνπνηνχκε ζπλδπαζκφ ησλ ραξηψλ κε βάζε ηελ παξαθάησλ εμίζσζε:
TV = ∑
(Δμίζσζε 1)
πνπ ΣV ε ζπλνιηθή ΐνζθνηθαλφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν θειί
W ην κέγεζνο ηεο παξακέηξνπ
C ην κέγεζνο ηνπ θξηηεξίνπ
i ν αξηζκφο ηεο παξακεηξνπ
j ν αξηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ
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Βηθφλα 2. Υάξηεο ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο
Image 2. Maps depicting the weight coefficients

Ώπνηειέζκαηα
Δ εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο 1, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ επηπέδνπ
πιεξνθνξίαο, ην νπνίν πεξηέρεη ζε θάζε θειί κία ηηκή ηεο βνζθήζηκεο χιεο (TV). ηε ζπλέρεηα,
πξαγκαηνπνηψληαο κηα ηαμηλφκεζε κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηξεηο (3) γεληθέο θαηεγνξίεο παξαγσγήο
(Υακειή, Μέζε θαη Τςειή) φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3. Ο νξηζκφο ηέινο ησλ πξνηεηλφκελσλ
ζέζεσλ, πξαγκαηνπνείηαη κε ηελ ηνκή ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε ηα πςνκεηξηθά δεδνκέλα.
ε πςφκεηξν έσο 600 κέηξα, νη βνζθήζηκεο εθηάζεηο αλέξρνληαη ζε 5258,6 ha ελψ ε ζπλνιηθή
παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο αλέξρεηαη ζε 27,7 tn/ha. ε πςφκεηξν απφ 601 έσο 800 κέηξα, νη
βνζθήζηκεο γαίεο αλέξρνληαη ζε 1043,3 ha ελψ ε ζπλνιηθή παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο αλέξρεηαη ζε
10,5 tn/ha. Σέινο ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 800 κέηξσλ ε έθηαζε ησλ βνζθήζηκψλ γαηψλ
αλέξρεηαη ζε 849,2 ha θαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζε 12,7 tn/ha.
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Βηθφλα 3. Υάξηεο απνηειεζκάησλ θαη πξνηεηλόκελεο βέιηηζηεο ζέζεηο
Image 3. Map presenting the results and optimal locations

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία πξψηε πξνζέγγηζε ρξήζεο ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο
απνθάζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγφκελεο βνζθήζηκεο χιεο ζε βνζθήζηκε γαίεο ηεο Π.Β.
Αξάκαο. Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ (ιηβαδηθνί ηχπνη,
πςνκεηξηθή ζέζε, θιίζε θαη έθζεζε ηνπ εδάθνπο, ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο) είλαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθέο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, παξφια απηά δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο κφλεο
παξακέηξνπο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο
κεζνδνινγίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη αλνηρηή ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε επηηξέπνληαο ηελ πξνζζήθε
επηπιένλ παξακέηξσλ θαζψο θαη ηε κεηαβνιή ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ ήδε αμηνπνηνχκελσλ
παξακέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο
εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ.
Χο πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ κνληέινπ επηιέρζεθε ε Π.Β. Αξάκαο θαζψο ε πεξηνρή
ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αγξνθηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην δσηθφ θεθάιαην ηεο είλαη
ηδηαίηεξα πςειφ (Hellenic Statistical Authority 2015). ηηο πεδηλέο θπξίσο βνζθήζηκεο γαίεο ηεο
πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ εληνπίδεηαη ε πςειφηεξε παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο γεγνλφο πνπ
είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε απφ έξεπλεο πεδίνπ. πλεπψο, ε κεζνδνινγία
απηή παξέρεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, ζε ζχληνκν ρξφλν θαη κε ειάρηζην θφπν θαη θφζηνο γηα ηνλ
ηειηθφ ρξήζηε.
Μειινληηθά είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηεο κεζνδνινγίαο κε ελζσκάησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ
κνληέινπ ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλν κε ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ
νη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί λα γίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν επηθνηλσλίαο ην δηαδίθηπν. Βπίζεο,
ζα είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ελζσκάησζε κεηξήζεσλ
πεδίνπ.
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Abstract
Rangelands constitute about 40% of the total area of mainland ecosystems in Greece. They are mainly
used as grazing places for livestock and wild herbivores and their importance for the prosperity of
humans is particularly high as they produce a variety of goods and services. The quantity of produced
forage is an important factor regarding the implementation of proper management strategy and it
depends on several parameters, such as: Rangeland Type, Elevation, Inclination, Aspect etc. In this
paper, we present a model which uses multicriteria decision analysis in combination with informatics
and Geographical Information Systems for the estimation of produced forage. The proposed model can
be modified in order to use additional parameters (if they are available), in order to make more
accurate estimations.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Νέεο Σερλνινγίεο

ΕΑΕΟΚΣΔΕΏΚΟ ΚΏΘΒΣΧ ΣΟ ΑΏΟ ΣΟΤ ΒΕΥ-ΟΤ
ΤΜΦΧΝΏ ΜΒ ΣΟ ΤΣΔΜΏ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΒΘΝΕΚΟΤ
ΚΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟΤ
Παπανηθνλόκνπ, Μαξηάλλα1; ΐνύιγαξε, ιγα1; Νηόγαο, Γεώξγηνο1
Αηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ "Κηεκαηνιφγην: Ννκηθέο, Σερληθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο Αηαζηάζεηο", ΏΠΘ, 54124, Θεζζαινλίθε, olgavoulgari@yahoo.gr
1

Πεξίιεςε
Δ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεηαη ζην κεγαιχηεξν πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην έηρ-νπ,
ην νπνίν απνηειεί κηα πεξηνρή κεγάιεο νηθνινγηθήο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο, αλαςπρηθήο αιιά θαη
πνιηηηζηηθήο αμίαο. Χζηφζν, έλαο ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο φια απηά ηα ρξφληα γηα ηε κε
νξζή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ήηαλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πεξηνρή. Δ
θαηάξηηζε ηνπ νξηζηηθνχ θηεκαηνινγίνπ γηα ηελ πεξηνρή θαη ε θαηαγξαθή ησλ δαζηθψλ ηνπ
εθηάζεσλ απνηειεί πιένλ γεγνλφο θαη κε βάζε ην χζηεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Βζληθνχ
Κηεκαηνινγίνπ (ΠΒΚ) έγηλε κηα πξνζπάζεηα ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία λα απνηππσζνχλ νη
θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο, νη δηθαηνχρνη, ηα δηθαηψκαηα θαη ην πψο απηά θαηαλέκνληαη ζην ζχλνιν
ηνπ Αάζνπο έηρ-νπ.
Λέμεηο θιεηδηά: θηεκαηνινγηθέο εγγξαθέο, δηθαηνύρνη, δηθαηώκαηα, θπξηόηεηα.
Βηζαγσγή
Σν έηρ-νπ είλαη ην πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο πφιεο κε
παλνξακηθή ζέα πξνο απηήλ αιιά θαη ηνλ Θεξκατθφ Κφιπν. Βθηείλεηαη ζηνπο ιφθνπο πνπ
πεξηβάιινπλ ηε Θεζζαινλίθε ζε έθηαζε πεξίπνπ 30.000 ζηξ. θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ
ζηα βφξεηα θαη λφηηα φξηα ηνπ. Δ ζεκαζία ηνπ έηρ-νπ γηα ηε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο νπνίαο
κφιηο ην 0,88% ηεο επηθάλεηάο ηεο θαιχπηεηαη απφ πξάζηλν, είλαη αδηακθηζβήηεηε, αθνχ απηφ εθηφο
ηνπ φηη απνηειεί εμηζνξξνπεηηθφ παξάγνληα ηνπ αζηηθνχ κηθξνθιίκαηνο θαη ηδαληθφ κέζν
απνξξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, πξνζθέξεη γελλαηφδσξα επθαηξίεο επαθήο κε ηε θχζε,
αλαςπρήο θαη άζιεζεο ζηνπο πνιίηεο ηεο (https://forestsos.wordpress.com). Καηά θαηξνχο
επηζηήκνλεο θαη εηδηθνί έρνπλ δηαηππψζεη πιεζψξα πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ έηρνπ (π.ρ. Υιχθαο θ.α. 2010, Tsitsoni θ.α. 2010, Υαηδερξηζηάθε 2011), κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλαδάζσζε, ηελ ππξνπξνζηαζία, ηελ ελζάξξπλζε ησλ ήπησλ ρξήζεσλ θαη
ηελ νξγάλσζε ηεο αλαςπρήο ζηελ πεξηνρή.
Σν δάζνο ηνπ έηρ-νπ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αμίαο ηνπ γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, απνηέιεζε
αληηθείκελν πξνζηαζίαο επί ζεηξά εηψλ (Υιχθαο θ.α. 2010). Χζηφζν, έλα ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο
παξάγνληαο φια απηά ηα ρξφληα γηα ηελ κε νξζή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ήηαλ ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πεξηνρή. Δ θαηάξηηζε ηνπ νξηζηηθνχ δαζηθνχ θηεκαηνινγίνπ γηα ηελ
πεξηνρή θαη ε θαηαγξαθή ησλ δαζηθψλ ηνπ εθηάζεσλ απνηειεί πιένλ γεγνλφο θαη αλακέλεηαη λα
επηιχζεη νξηζηηθά ην πξφβιεκα ησλ πάζεο θχζεσο δηεθδηθήζεσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, κηαο δηαδηθαζίαο
πνπ γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ ηδηαίηεξα ξεπζηή θαη επάισηε.
Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππφςε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε κηα πξνζπάζεηα
απνηχπσζεο ησλ θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ, ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ην πψο απηά
θαηαλέκνληαη ζην ζχλνιν ηνπ Αάζνπο έηρ-νπ κε βάζε ην χζηεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Βζληθνχ
Κηεκαηνινγίνπ (ΠΒΚ).
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή κειέηεο
χκθσλα κε ηνλ ράξηε Πεξηαζηηθνχ Αάζνπο Θεζζαινλίθεο έηρ-νπ θαη ην φξην πνπ πξνθχπηεη απφ
απηφλ (Υάξηεο 1), ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Αάζνο έηρ-νπ ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα αλά Αήκνπο.
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πγθεθξηκέλα, ηα ηκήκαηα εκπίπηνπλ ζηνπο αθφινπζνπο 8 Αήκνπο:
1. Θεζζαινλίθεο (Λεηηνπξγεί θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο &
Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο: 2707/ΐ΄/15.12.2015)
2. Ππιαίαο (Λεηηνπξγεί θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο & Έλαξμεο
Λεηηνπξγίαο: 2384/ΐ'/17.12.2007)
3. Ώγίνπ Παχινπ (Λεηηνπξγεί θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο &
Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο: 3437/ΐ΄/22.12.2014) & 130/ΐ'/22.01.2015)
4. Σξηαλδξίαο (Λεηηνπξγεί θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο & Έλαξμεο
Λεηηνπξγίαο: 3437/ΐ΄/22.12.2014) & 130/ΐ'/22.01.2015)
5. Παλνξάκαηνο (ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο & Έλαξμεο Λεηηνπξγίαο: 421/ΐ΄/06.04.2006)
6. Υνξηηάηε (Λεηηνπξγεί θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο & Έλαξμεο
Λεηηνπξγίαο: 995/ΐ΄/14.07.2005)
7. πθεψλ (Λεηηνπξγεί θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο & Έλαξμεο
Λεηηνπξγίαο: 3437/ΐ΄/22.12.2014) & 130/ΐ'/22.01.2015)
8. Πεχθσλ (Λεηηνπξγεί θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, ΦΒΚ Πεξαίσζεο Κηεκαηνγξάθεζεο & Έλαξμεο
Λεηηνπξγίαο: 3437/ΐ΄/22.12.2014) & 130/ΐ'/22.01.2015)

Υάξηεο 1. Υάξηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηνπ πεξηαζηηθνύ δάζνπο Θεζζαινλίθεο έηρ-ν (Πεγή: Γθαηδνγηάλεο θ.α. 1996)
Map 1. Map of the administrative division of the suburban forest of Seih-Sou (Source: Gatzogiannis θ.α. 1996)

Μεζνδνινγία
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ΠΒΚ. Σν ΠΒΚ είλαη ε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. Αεκηνπξγήζεθε ην 2003 απφ ηε Αηεχζπλζε πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ςεθηαθή ηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηγξαθηθψλ θαη ρσξηθψλ δεδνκέλσλ
ηεο θηεκαηνγξάθεζεο ηεο ρψξαο θαη ζπκππθλψλεη ηε ζχλζεηε θαη πξσηνπνξηαθή δηάζηαζε ηνπ
έξγνπ: ην ζπλδπαζκφ ηεο ρσξηθήο κε ηε λνκηθή πιεξνθνξία θαη κάιηζηα ςεθηαθά
(http://www.ktimatologio.gr/)
πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλάο καο φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ έηρ-νπ
γλσξίδνληαο ηα φξηά ηνπ απφ ράξηεο ςάμακε κε ηε βνήζεηα ηνπ ΠΒΚ αλά Αήκν ηνπο Κσδηθνχο
Ώξηζκνχο Βζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΚΏΒΚ), νη νπνίνη εκπίπηνπλ εληφο ηνπ νξίνπ ηνπ δάζνπο θαη πην
αλαιπηηθά εξεπλήζακε:
1. Σνλ ηδηνθηήηε ηνπ θάζε ΚΏΒΚ.
2. Σν πνζνζηφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θάζε ηδηνθηήηε.
3. Σνλ ηίηιν θηήζεο πνπ πξνζθνκίζηεθε απφ θάζε δηθαηνχρν.
4. Σελ αηηία θηήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηίηινπ.
Γηα ηνπο Αήκνπο Θεζζαινλίθεο, Ππιαίαο, Σξηαλδξίαο, Ώγίνπ Παχινπ, πθεψλ θαη Πεχθσλ ε
έξεπλα έγηλε ζην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν Θεζζαινλίθεο, γηα ηνλ Αήκν Παλνξάκαηνο ζην
Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν Καιακαξηάο θαη γηα ηνλ Αήκν Υνξηηάηε ζην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν
Νεάπνιεο. Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη ΚΏΒΚ ησλ δξφκσλ θαη ησλ
ξεκάησλ.
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Ώπνηειέζκαηα
Ώλαιπηηθά γηα θάζε Αήκν παξαηεξήζακε ηα παξαθάησ:
Γήκνο Θεζζαινλίθεο
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 26 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 400 ζηξ.
 Σα δηθαηψκαηα ηδησηψλ πνπ δειψζεθαλ ζπλνιηθά ζε φινπο ηνπο ΚΏΒΚ ήηαλ 1390.
 Παξαηεξήζεθε φηη ζε 10 ΚΏΒΚ πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ ΏΚ 12820 «ΣΒΠΕΣ ΚΕΛΏ»
δήισλαλ νη ίδηνη 147 ηδηψηεο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ θπξηφηεηαο 82,04% (ην πνζνζηφ ηνπ θαζελφο
ήηαλ κηθξφηεξν ηνπ 1%), ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία κε ηελ επσλπκία «Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
(Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Αεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο)» κε πνζνζηφ 1/8 (12,5%)
θαη θαηά έλα πνζνζηφ 5,46% αλαξηήζεθε άγλσζηνο.
 ινη νη δηθαηνχρνη ζρεδφλ δήισζαλ κε ηίηινπο θιεξνλνκηάο ή κε πηζηνπνηεηηθά θιεξνλνκηθήο
δηαδνρήο.
 Δ Κηεκαηηθή Τπεξεζία κε ηελ επσλπκία «Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε
Αεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο)» δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4793/19309.
 Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/200310 ζε 4 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
 ε 12 ΚΏΒΚ αλαξηήζεθαλ κφλν δηθαηνχρνη ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηνλ ΚΏΒΚ ε Ώπνθεληξσκέλε
Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν. Θεζζαινλίθεο ή ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Αεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο).

ρήκα 2. Πνζνζηό θπξηόηεηαο ηδηνθηεηώλ επί ηνπ δάζνπο έηρ-νπ ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο
Figure 1. Ownership percentage of the Seih-Sou forest in the Thessaloniki Municipality

Γήκνο Ππιαίαο
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 23 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 5.000 ζηξ.
 Σα δηθαηψκαηα ηδησηψλ πνπ δειψζεθαλ ζπλνιηθά ζε φινπο ηνπο ΚΏΒΚ ήηαλ 627.
 Παξαηεξήζεθε φηη ζε 4 ΚΏΒΚ πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ ΏΚ 12820 «ΣΒΠΕΣ ΚΕΛΏ»
δήισλαλ νη ίδηνη 114 ηδηψηεο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ θπξηφηεηαο 13,54 % (ην πνζνζηφ ηνπ θαζελφο
ήηαλ κηθξφηεξν ηνπ 1%), ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία κε ηελ επσλπκία «Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
(Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Αεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο)» κε πνζνζηφ 1/8 (12,5%)
θαη θαηά έλα πνζνζηφ 73,96 % αλαξηήζεθε άγλσζηνο.
 Οη πεξηζζφηεξνη δηθαηνχρνη ζρεδφλ δήισζαλ κε ηίηινπο θιεξνλνκηάο ή κε πηζηνπνηεηηθά
θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο θαη κεξηθνί κε ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα πψιεζεο ζρεηηθά πξφζθαηα.
 Δ Κηεκαηηθή Τπεξεζία κε ηελ επσλπκία «Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε
Αεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο)» δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4793/1930.
9

Ν.4793/1930 «Πεξί θπξώζεσο ηεο κεηαμύ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο πκθσλίαο πεξί ηξόπνπ εθαξκνγήο ηεο ελ Λσδάλε
ππνγξαθείζεο πκβάζεσο πεξί αληαιιαγήο Διιελνηνπξθηθώλ πιεζπζκώλ θαη ηεο ππ‟ αξηζκ.9 Γειώζεσο».
10

Ν.3208/2003 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί
δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
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Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/2003 ζε 4 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
ε 2 ΚΏΒΚ αλαξηήζεθαλ κφλν δηθαηνχρνη ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηνλ ΚΏΒΚ ε Ώπνθεληξσκέλε
Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν. Θεζζαινλίθεο ή ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Πεξηθεξεηαθή Αηεχζπλζε Αεκφζηαο Πεξηνπζίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο).

ρήκα 2. Πνζνζηό θπξηόηεηαο ηδηνθηεηώλ επί ηνπ δάζνπο έηρ-νπ ζην Γήκν Ππιαίαο
Figure 2. Ownership percentage of the Seih-Sou forest in the Pylaia Municipality

Γήκνο Αγίνπ Παύινπ
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 18 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.200 ζηξ.
 Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/2003 ζε 13 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
 ε 2 ΚΏΒΚ έρνπλ δειψζεη ν Αήκνο πθεψλ θαη ν Αήκνο Ώγίνπ Παχινπ πιήξε θπξηφηεηα κεηά
απφ παξαρψξεζε κε απφθαζε Ννκάξρε.
 Ο Αήκνο Θεζζαινλίθεο δήισζε πιήξε θπξηφηεηα ζε 1 ΚΏΒΚ κε βάζε ην Ν. 2308/1995.

ρήκα 3. Πνζνζηό θπξηόηεηαο ηδηνθηεηώλ επί ηνπ δάζνπο έηρ-νπ ζην Γήκν Αγίνπ Παύινπ
Figure 3. Ownership percentage of the Seih-Sou forest in the Agio Pavlo Municipality




Σν ζσκαηείν ¨Δ Φηιφπησρνο Ώδειθφηεο Ώλδξψλ Θεζζαινλίθεο¨ δήισζε ζπλδηθαηνχρνο, κε
πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο 46%, ζε έλα ΚΏΒΚ ην νπνίν απνθηήζεθε απφ αγνξνπσιεζία κε
πκβνιαηνγξαθηθφ Έγγξαθν. Ο ζπλδηθαηνχρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΚΏΒΚ παξακέλεη άγλσζηνο.
1 ΚΏΒΚ δειψζεθε απφ δχν ηδηψηεο, νη νπνίνη απέθηεζαλ ηελ πιήξε θπξηφηεηα κεηά απφ
θιεξνλνκία. Γηα ηε δήισζε ηνπ γεσηεκαρίνπ πξνζθνκίζηεθε πκβνιαηνγξαθηθφ Έγγξαθν.
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Γήκνο Σξηαλδξίαο
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 9 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.000 ζηξ.
 ινη νη ΚΏΒΚ εκπίπηαλ εληφο ηνπ ΏΚ 12688 «ΏΚΣΒ ΚΕΛΏ».
 Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/2003 θαη αλαξηήζεθε θαη ζηνπο 9 ΚΏΒΚ κε
πνζνζηφ 100%.
Γήκνο Παλνξάκαηνο
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 26 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 5.000 ζηξ.
 Σα δηθαηψκαηα ηδησηψλ πνπ δειψζεθαλ ζπλνιηθά ζε φινπο ηνπο ΚΏΒΚ ήηαλ 45.
 ινη νη δηθαηνχρνη δήισζαλ κε ηίηινπο θιεξνλνκηάο ή κε πηζηνπνηεηηθά θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο
θαη θάπνηνη κε ηίηινπο πψιεζεο απφ ην 1978-1996.
 Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/2003 ζε 5 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
 ε 13 ΚΏΒΚ αλαξηήζεθαλ κφλν δηθαηνχρνη ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηνλ ΚΏΒΚ ε Ώπνθεληξσκέλε
Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν. Θεζζαινλίθεο.
 Σν Σακείν Βζληθήο Άκπλαο δήισζε ζε έλαλ ΚΏΒΚ ρψξν ζηξαηνπέδνπ κε είδνο ηίηινπ
απαιινηξίσζε.

ρήκα 4. Πνζνζηό θπξηόηεηαο ηδηνθηεηώλ επί ηνπ δάζνπο έηρ-νπ ζην Γήκν Παλνξάκαηνο
Figure 4. Ownership percentage of the Seih-Sou forest in the Panorama Municipality

Γήκνο Υνξηηάηε
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 10 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.500 ζηξ.
 Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/2003 θαη ζηνπο 10 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
Γήκνο πθεώλ
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 16 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3.000 ζηξ.
 Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/2003 ζε 12 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
 Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο δήισζε δηθαίσκα ζχκθσλα κε δηαλνκή
ζε 1 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
 ε 3 ΚΏΒΚ νη δηθαηνχρνη πνπ δήισζαλ ήηαλ ηδηψηεο. πγθεθξηκέλα, θαζέλα απφ απηά ηα 3
ΚΏΒΚ είρε πέληε ζπλδηθαηνχρνπο. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν ΚΏΒΚ νη δηθαηνχρνη απέθηεζαλ ηελ
πιήξε θπξηφηεηα ησλ ηεκαρίσλ κε πκβνιαηνγξαθηθφ Έγγξαθν κεηά απφ αγνξνπσιεζία πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 1967. ην έλα ΚΏΒΚ νη πέληε δηθαηνχρνη δήισζαλ ηελ πιήξε
θπξηφηεηά ηνπο κε ρξεζηθηεζία.
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ρήκα 5. Πνζνζηό θπξηόηεηαο ηδηνθηεηώλ επί ηνπ δάζνπο έηρ-νπ ζην Γήκν πθεώλ
Figure 5. Ownership percentage of the Seih-Sou forest in the Sykies Municipality

Γήκνο Πεύθσλ
 Oη ΚΏΒΚ πνπ εξεπλήζεθαλ ήηαλ 7 θαη θαηαιάκβαλαλ έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 300 ζηξ.
 Δ Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο-Γεληθή Γξακκαηεία Αηεχζπλζεο Ααζψλ Ν.
Θεζζαινλίθεο δήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3208/2003 ζε 6 ΚΏΒΚ κε πνζνζηφ 100%.
 ε 1 ΚΏΒΚ δήισζε ν Αήκνο Πεχθσλ κε ηίηιν παξαρψξεζεο απφ δεκφζην θνξέα.

ρήκα 6. Πνζνζηό θπξηόηεηαο ηδηνθηεηώλ επί ηνπ δάζνπο έηρ-νπ ζην Γήκν Πεύθσλ
Figure 6. Ownership percentage of the Seih-Sou forest in the Pefkon Municipality

Σέινο, ιακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππφςε καο ζπληάμακε δχν ζπγθεληξσηηθά
δηαγξάκκαηα.

ρήκα 7. Καηεγνξίεο δηθαηνύρσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηα ζπλνιηθά εξεπλεζέληα ΚΑΔΚ
πνπ εκπίπηνπλ ζηα όξηα ηνπ Γάζνπο έηρ-νπ
Figure 7. Categories of beneficiaries recorded from the total KAEK investigated within the boundaries of the Seih-Sou
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Σν πξψην (ρήκα 7) παξνπζηάδεη ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα
εξεπλεζέληα ΚΏΒΚ πνπ εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηνπ Αάζνπο έηρ-νπ, ελψ ζην δεχηεξν (ρήκα 8)
παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά αλά Αήκν ην είδνο ηίηινπ κε ηνλ νπνίν δειψζεθαλ ηα δηθαηψκαηα.

ρήκα 8. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ είδνπο ηίηινπ δήισζεο αλά Γήκν από ηα ζπλνιηθά εξεπλεζέληα ΚΑΔΚ πνπ εκπίπηνπλ ζηα
όξηα ηνπ Γάζνπο έηρ-νπ. *Γελ ππάξρεη πιεξνθνξία γηα ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαξηήζεθε «Άγλσζηνο»
Figure 8. Percentage distribution of the type of declaration title per municipality from the total ΚΑΔΚ surveyed within the
boundaries of the Seih-Sou Forest. * There is no information about the post "Unknown"

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Δ νινθιήξσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ ζην πεξηαζηηθφ δάζνο ηνπ έηρ-νπ θαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ
λφκηκσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ζα απνηειέζεη εθεμήο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νξζή πξνζηαζία θαη
δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο. Παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη θαηαπαηήζεηο, νη ακθηβφινπ
λνκηκφηεηαο αγνξαπσιεζίεο θαη νη εθρεξζψζεηο, νη νπνίεο ιάκβαλαλ ρψξα αλεμέιεγθηα θαη
αηηκψξεηα ζην παξειζφλ, ζίγνπξα ζα απνηξαπνχλ πιένλ κε ηελ επίιπζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο.
πγθεθξηκέλα, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ζην ΠΒΚ ε
κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ δάζνπο βξέζεθε λα αλήθεη, βάζε λνκνζεζίαο, ζε δεκφζηνπο θνξείο, κε
θπξίαξρν ην Ααζαξρείν Θεζζαινλίθεο, θαη αθνινχζσο ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία. Μάιηζηα νη
εθηάζεηο ηνπ δάζνπο πνπ εθηείλνληαη ζηνπο Αήκνπο Σξηαλδξίαο, Άγηνπ Λνπθά, Υνξηηάηε θαη Πεχθσλ,
βξέζεθε λα αλήθνπλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζην Αεκφζην. Ώπηφ ζπλεπάγεηαη φηη πεξηέξρνληαη ζρεδφλ
πιήξσο ζηε δηαρεηξηζηηθή εμνπζία ηνπ Κξάηνπο, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε πξνζηαζία ηνπο.
Βληνχηνηο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη αξθεηνί λφκηκνη ηδηνθηήηεο πνπ
απέθηεζαλ ηίηινπο θπξηφηεηαο γηα εθηάζεηο κέζα ζην ρψξν ηνπ δάζνπο. Κάηη ηέηνην βιέπνπκε λα
ζπκβαίλεη πξσηίζησο ζην Αήκν Θεζζαινλίθεο, θαη αθνινχζσο ζηνπο Αήκνπο Παλνξάκαηνο θαη
Ππιαίαο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη σο επί ην πιείζηνλ νη παξαπάλσ δηθαηνχρνη δήισζαλ ηηο ηδηνθηεζίεο
ηνπο θαηά θχξην ιφγν κε ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα, άξα πξφθεηηαη γηα θαζ' φια λφκηκνπο
ηδηνθηήηεο. Βπηπξνζζέησο, φπσο πξνέθπςε, ζην Αήκν Παλνξάκαηνο, θαηαγξάθεθαλ νη πεξηζζφηεξνη
ζπλδηθαηνχρνη (ρήκα 4), γεγνλφο πνπ ζίγνπξα δπζρεξαίλεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ζηνλ ελ ιφγσ
δήκν.
Βπίζεο, κεηνλέθηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ έηρ-νπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη πνιιέο δαζηθέο
εθηάζεηο εκπιέθνληαη κε ηδηνθηεζίεο θαηνίθσλ, νη νπνίεο είλαη δηάζπαξηεο ζ‘ φιε ηελ έθηαζε ηνπ
δάζνπο ζαλ κσζατθφ, εθηφο κηθξψλ ζπκπαγψλ εθηάζεσλ ζηελ πεξηνρή Παλνξάκαηνο θαη
Ώζβεζηνρσξίνπ. Δ επέθηαζε ησλ νηθνδνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ έξγσλ
ππνδνκήο είλαη ζίγνπξν φηη ζα επηθέξεη ζεκαληηθή αιινίσζε ζηε θπζηνγλσκία θαη ηνλ ξφιν πνπ
παίδεη ην δάζνο γηα ηελ πφιε.
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Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππφςε θαη έρνληαο σο «εθφδην» ην δαζηθφ θηεκαηνιφγην νη
πξνζπάζεηεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ ζηηο αθφινπζεο
θαηεπζχλζεηο (Πέηζε 2017):
 Υσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ζπλάκα λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ δάζνπο έηρ-νπ.
 Έιεγρνο ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο.
 Βπίιπζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δεηεκάησλ θαη αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε–απνδεκίσζε ή
αληαιιαγή κε άιιε ηζάμηα έθηαζε ζε λφκηκνπο ηδηνθηήηεο.
Ώλακθηζβήηεηα ην δάζνο ηνπ έηρ νπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν νηθνζχζηεκα γηα ηελ πφιε ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ θχξην πλεχκνλα πξαζίλνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην
ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη ελίζρπζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο λα
γίλεηαη πάληα ζε ζπκθσλία κε ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο (Υιχθαο θ.α. 2010).
Abstact
The present study focuses on the largest suburban forest in Thessaloniki, Seih-Sou, which is a
region of great ecological, socio-economic, recreational and cultural value. However, a significant
inhibiting factor over the years for the improper management of the forest was the ownership status
prevailing in the area. As in the area has developed a cadastre, the registration of its forest land is now
a fact, Taking this into account we have attempted, through this study, to register the cadastral records,
the beneficiaries, the rights and how these are distributed across the Seih-Sou Forest.
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Πεξίιεςε
Σν αληηπχξ είλαη κηα κέζνδνο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε θσηηάο
πνπ αλάβνπλ νη δαζνππξνζβέζηεο ζηνλ δξφκν κηαο επεξρφκελεο ππξθαγηάο κε ζηφρν λα αλαθφςνπλ
ηελ εμάπισζή ηεο. ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ππξθαγηέο φιν θαη κεγαιχηεξεο
έληαζεο νη νπνίεο είλαη αδχλαην λα αληηκεησπηζζνχλ κε άκεζε πξνζβνιή ηνπ κεηψπνπ, ην αληηπχξ
απνηειεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν δαζνππξφζβεζεο πνπ φκσο ζηε ρψξα καο
δελ κπνξεί επηζήκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί. ηελ εξγαζία απηή ηεθκεξηψλεηαη βηβιηνγξαθηθά ε χπαξμε
ηεο ζρεηηθήο γλψζεο θαη ε ρξήζε ηνπ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ππφ
ζπλζήθεο απειπηζίαο θαηά ηηο κεγα-ππξθαγηέο ηνπ 2007. Πεξηγξάθεηαη, επίζεο, ε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε σο πξνο ηε γλψζε θαη εθαξκνγή ηνπ θαη πξνηείλνληαη νη απαηηνχκελεο αιιαγέο γηα ην
κέιινλ ψζηε λα γίλεη μαλά κηα λφκηκε θαη απνηειεζκαηηθή επηινγή γηα ηνπο δαζνππξνζβέζηεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αληηπύξ, δαζηθή ππξθαγηά, δαζνππξόζβεζε, έκκεζε πξνζβνιή.
Βηζαγσγή
Σν αληηπχξ είλαη κηα κέζνδνο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε
θσηηάο πνπ αλάβνπλ νη δαζνππξνζβέζηεο ζηνλ δξφκν κηαο επεξρφκελεο ππξθαγηάο κε ζηφρν λα
αλαθφςνπλ ηελ εμάπισζή ηεο. Έηζη ε θσηηά γίλεηαη εξγαιείν δαζνππξφζβεζεο. Οη δαζνππξνζβέζηεο
ζπλήζσο αλάβνπλ ηελ θσηηά θαηά κήθνο γξακκηθνχ ζηνηρείνπ γπκλνχ απφ θαχζηκε χιε, φπσο
δξφκνο, αληηππξηθή δψλε, θιπ., πξνο ηελ πιεπξά απφ ηελ νπνία πιεζηάδεη ην επεξρφκελν κέησπν.
ηφρνο είλαη λα θαεί ε βιάζηεζε πνπ πξφθεηηαη λα βξεζεί ζηνλ δξφκν ηεο ππξθαγηάο κε θσηηά κηθξήο
ζρεηηθά έληαζεο θαη ειεγρφκελεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε φηαλ θζάζεη ε ππξθαγηά λα κελ έρεη ηη λα
θάςεη θαη έηζη λα ζηακαηήζεη. Σν αληηπχξ είλαη κία κέζνδνο έκκεζεο πξνζβνιήο θαζψο δελ
αληηκεησπίδεη ηελ ππξθαγηά ελεξγψληαο απεπζείαο πάλσ ζηηο θιφγεο κε ξίςε λεξνχ, ρψκαηνο, θιπ.
αιιά νη ελέξγεηεο γίλνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε. Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ απαηηείηαη θαιή
γλψζε θαη ζεκαληηθή εκπεηξία, θαζψο πξέπεη λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο ρψξνο πνπ ζα απμήζεη ηελ
πηζαλφηεηα επηηπρίαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δαζνππξνζβεζηψλ, ν θαηάιιεινο ρξφλνο γηα ηελ έλαξμε
θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ, αιιά θαη ε θαηάιιειε κέζνδνο έλαπζεο ηεο θσηηάο θαη ειέγρνπ ηεο.
Καζψο θαηά ηα ηειεπηαία έηε, νη κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο αθξαίαο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ
παγθνζκίσο έλα φιν θαη πην ζπρλφ θαηλφκελν κε ζπλερψο απμαλφκελε δπζθνιία αληηκεηψπηζεο αιιά
θαη θαηαζηξνθηθφηεηα, νη δαζνππξνζβέζηεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα θαηαθεχγνπλ φιν θαη πην ζπρλά
ζε κεζφδνπο έκκεζεο πξνζβνιήο. Ώλ θαη φιν θαη ηζρπξφηεξα, ηα ζχγρξνλα κέζα θαηάζβεζεο δελ
επαξθνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θνινζζηαίεο θιφγεο, ηνλ ηαρχηαην ξπζκφ εμάπισζεο θαη ηηο
μαθληθέο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο ησλ αθξαίαο έληαζεο ππξθαγηψλ πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη θαη κε ηνλ
φξν κέγα-ππξθαγηέο. Σν αληηπχξ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν ζπλήζσο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε άκεζε πξνζβνιή,
απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ «εξγαιεηνζήθε» ησλ δαζνππξνζβεζηψλ πνπ κπνξεί ππφ
πξνυπνζέζεηο λα δψζεη ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε πνιχ δχζθνισλ ππξθαγηψλ.
ηε ρψξα καο, ην αληηπχξ δελ έρεη επηζήκσο πηνζεηεζεί απφ ηελ Βιιεληθή λνκνζεζία θαη, αλ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, δελ απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λφκηκα θαη μεθάζαξα
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λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Έιιελαο δαζνππξνζβέζηεο. Καζψο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έρεη γίλεη
πξνθαλέο φηη νη κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινχλ κείδνλ πξφβιεκα γηα ηε ρψξα καο, έρνληαο
πξνθαιέζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο αιιά θαη ζαλάηνπο, ε έιιεηςε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ απνηειεί φιν
θαη κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα.
Δ παξνχζα εξγαζία ζπλδπάδεη θαη παξνπζηάδεη κε ζχληνκν ηξφπν δηάθνξεο
αιιεινζπκπιεξνχκελεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην αληηπχξ πνπ έρνπλ
γίλεη θαηά ηα ηειεπηαία έηε απφ ην Βξγαζηήξην Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ
Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Βηδηθφηεξα ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα
εμεηάζεη ηελ ηζηνξία θαη ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο ζηελ Βιιάδα, ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη
αληηιήςεηο θαζψο θαη ηα εκπφδηα ζηε ρξήζε ηνπ, ψζηε, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, λα
ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ ελίζρπζε ηνπ νπινζηαζίνπ ησλ δαζνππξνζβεζηψλ
ηεο ρψξαο κε ην ζεκαληηθφ απηφ εξγαιείν.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο ήηαλ:
 Μηα αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο μεθηλψληαο, φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία, απφ ηε
δαζηθή βηβιηνζήθε ηνπ Ελζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ην νπνίν πθίζηαηαη
απφ ην 1929.
 Δ ηεθκεξίσζε ρξήζεο αληηππξφο ζηελ Βιιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθξαίσλ ππξθαγηψλ ηεο
Πεινπνλλήζνπ ηνπ Ώπγνχζηνπ 2007 αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, κέζσ επί ηφπνπ
παξαηεξήζεσλ, ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.
 Δ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζχλζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε απφ επαγγεικαηίεο ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ.
 Ώλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν (Google) γηα ηε ιέμε ΏΝΣΕΠΤΡ, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ηεο
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο πξνο ην Βιιεληθφ θνηλφ απφ Βιιεληθέο πεγέο, αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή
ηεο πξνζέγγηζεο (ζρφιηα, απφςεηο, πιεξνθνξίεο) φζνλ αθνξά ηε κέζνδν.
Ώπνηειέζκαηα
Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε
Οη αλαθνξέο ζην αληηπχξ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηελ Βιιεληθή δαζηθή βηβιηνγξαθία είλαη ηδηαίηεξα
πεξηνξηζκέλεο, Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε
γλψζε γηα ηε κέζνδν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε ζηε ρψξα καο απφ πνιχ παιηά.
Δ παιαηφηεξε αλαθνξά ζην αληηπχξ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη κάιινλ απηή ηνπ Πέηξνπ
Κνληνχ (Κνληφο 1926, 1933), ηφηε δηεπζπληή ηεο Ώλσηέξαο Ααζνινγηθήο ρνιήο κε ηίηιν «Καηά ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ». ε απηφ ην πφλεκα πνπ θαιχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ ζηελ Βιιάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζηνιήο, ν ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηε
δαζνππξφζβεζε φπσο εθαξκνδφηαλ ζε κηα επνρή ρσξίο ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ γηα ηελ
θαηάζβεζε ηεο θσηηάο. Σα εξγαιεία ππξφζβεζεο πεξηιακβάλνπλ ηζεθνχξηα, ζακλνθφθηεο, θηπάξηα
θαη θιαδηά δσληαλψλ δέλδξσλ. Σν αληηπχξ, αλαθεξφκελν σο αληεκπξεζκφο, πεξηγξάθεηαη σο κηα
κέζνδνο έκκεζεο πξνζβνιήο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ππξθαγηψλ
θφκεο ή ησλ κηθηψλ ππξθαγηψλ επηθαλείαο-θφκεο, ηδίσο παξνπζία λέσλ εζηηψλ απφ θαχηξεο
(θειίδσζε). Σέηνηεο ππξθαγηέο δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη κπνξνχλ λα
θάςνπλ νιφθιεξν ην δάζνο, εθηφο εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηξνθε ππξθαγηά. Ο Κνληφο,
ηνλίδνληαο φηη «ν αληεκπξεζκφο σο δεκηνπξγία λέαο εζηίαο ππξθατάο είλαη έζραηνλ κέηξνλ, εηο ην
νπνίνλ γίλεηαη πξνζθπγή φηαλ παλ άιιν κέζνλ δελ είλαη πιένλ ηειεζθφξνλ», πεξηγξάθεη κε κεγάιε
ιεπηνκέξεηα ηε δηαδηθαζία, δειψλνληαο φηη θάησ απφ ηνπο κεζαίνπο αλέκνπο ηα απνηειέζκαηα
κπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλα, ζπρλά ζψδνληαο δάζε απφ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Χζηφζν, θάησ απφ
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, "φηαλ νη θσηηέο ηξέρνπλ 10-12 ρικ ζε δχν κε ηξεηο ψξεο φπσο έρεη
παξαηεξεζεί πεξηζηαζηαθά", πηζηεχεη φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαπνιεκήζεη έλα ηέηνην
θπζηθφ θαηλφκελν.
Σν 1934, ν Αξνχβαο (1934) πνπ ήηαλ δαζνιφγνο, δηεπζπληήο ηνπ Βζληθνχ Κηήκαηνο ΣαηνΎνπ,
δεκνζίεπζε κηα κνλνγξαθία γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ζε 5 ζειίδεο ζην ζέκα
ηνπ αληεκπξεζκνχ. Σνλ ζεσξεί θαη απηφο σο έλα εξγαιείν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο
ηειεπηαία επηινγή γηα κεηθηέο ππξθαγηέο θαη ππξθαγηέο θφκεο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, θάησ απφ
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βνιηθέο ζπλζήθεο (ζρεδφλ επίπεδν έδαθνο θαη αζζελήο άλεκνο), ην αληηπχξ είλαη εχθνιν θαη δίλεη κε
αζθάιεηα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο, ε
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη δχζθνιε θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο, ηδηαίηεξα φηαλ ν άλεκνο είλαη πνιχ
ηζρπξφο, λα μεπεξάζεη ηε γξακκή απφ ηελ νπνία μεθίλεζε ε λέα θσηηά. Έηζη πξνηείλεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κηα θαηάιιειε επαξθήο γξακκή, απαιιαγκέλε απφ θάζε εχθιεθηε βιάζηεζε. ε φηη
αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληεκπξεζκνχ, ηνλίδεη φηη «φιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηηο
νδεγίεο ηνπ ππεχζπλνπ αμησκαηηθνχ, δηφηη αθφκε θαη ιίγε ραιάξσζε ή δεηιία κπνξεί λα ζέζεη ην
δάζνο ζε θίλδπλν ή αθφκα θαη ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ». ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ, ν
Αξνχβαο ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη πξνζνρή γηα ππξθαγηέο απφ θαχηξεο ζηελ αληίζεηε πιεπξά
ηεο αληηππξηθήο δψλεο απφ ηελ νπνία μεθίλεζε ην αληηπχξ. πδεηά επίζεο ηνπο παξάγνληεο πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φζνλ αθνξά ηελ απφζηαζε ηεο αληηππξηθήο δψλεο απφ ην κέησπν ηεο
επεξρφκελεο ππξθαγηάο θαηά ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ην αληηπχξ. Έλα άιιν ζεκείν πνπ ηνλίδεη ν
Αξνχβαο είλαη φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο, ν επηθεθαιήο ζα πξέπεη λα δψζεη
εληνιέο γηα άκεζε ππνρψξεζε ζε άιιε αληηππξηθή δψλε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη λέα πξνζπάζεηα.
Σέινο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «ην αληηπχξ είλαη έλα δίθνπν ζπαζί, αθφκε θαη αλ ζεσξείηαη
απφ πνιινχο Έιιελεο θαη μέλνπο δαζνιφγνπο σο ην κφλν αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν».
Σν 1954 ην γξαθείν δαζηθήο πξνπαγάλδαο ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Ααζψλ παξήγαγε έλα 15ζειηδν
ηεχρνο γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο (Καξξάο 1954) πξνο δσξεάλ δηαλνκή. ε απηφ ην αληηπχξ
παξνπζηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηππξηθέο δψλεο. Βπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ νη ζπλζήθεο, ηδίσο ν
άλεκνο, ζα θαηαζηήζνπλ κηα αληηππξηθή δψλε αλαπνηειεζκαηηθή, ηφηε μεθηλάκε κηθξνχο
αληεκπξεζκνχο. Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη απηέο νη κηθξέο ππξθαγηέο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ αθφκα
θαη ρσξίο ηελ χπαξμε αληηππξηθήο δψλεο, θαίγνληαο κηα πεξηνρή πνπ έρεη ιίγα θαχζηκα, φπσο κηα
πεξηνρή κε ρφξηα, αξαηά θξχγαλα ή θαη αξαηνχο ζάκλνπο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρνπλ
πνιινί άλζξσπνη κε πξάζηλα θιαδηά, έηνηκνη λα ζβήζνπλ ηπρφλ λέεο εζηίεο απφ θαχηξεο πνπ κπνξεί
λα αλάςνπλ πέξα απφ ηε γξακκή ειέγρνπ. Σνλίδεηαη φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληεκπξεζκψλ
πξέπεη λα αθήλνληαη κφλν ζε έκπεηξνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθνχο πφξνπο.
Οη εληειψο άπεηξνη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα δνθηκάδνπλ αθφκε θαη κηθξνχο αληεκπξεζκνχο, εηδηθά αλ
δελ ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη γηα λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά ην δάζνο ζα θαεί
νχησο ή άιισο. πσο ιέεη «γηα ηνπο κε εηδηθνχο, είλαη κηα πξάμε απειπηζίαο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα
πεηχρεη θαη ζα ζψζεη ηνλ αζζελή, ν νπνίνο ζα πεζάλεη νχησο ή άιισο». Αχν ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζε
απηή ηε δεκνζίεπζε είλαη ε αλαθνξά φηη εάλ ππάξρνπλ ππάιιεινη ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ εηδηθέο ζπζθεπέο αλάθιεμεο (θιφγηζηξα), θαη φηη νη θίλδπλνη ηνπ αληεκπξεζκνχ
κεηψλνληαη κε ςεθαζκφ κε εμεηδηθεπκέλνπο επηλψηηνπο ππξνζβεζηήξεο πνπ αλήθνπλ ζηα δαζαξρεία,
ή ρξεζηκνπνηψληαο θνηλνχο γεσξγηθνχο ςεθαζηήξεο πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα ρσξηά, δηαβξέρνληαο κε
λεξφ ην μεξφ γξαζίδη θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ ή ηεο αληηππξηθήο δψλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ έλαξμε ηνπ αληηππξφο.
πσο αλαθέξεη ν ηακνχιεο (2014), ν αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο Διίαο Μπέηζηνο
έθαλε αλαθνξά ζην αληηπχξ ζην βηβιίν «Βπηζηεκνληθή Ππξνζβεζηνινγία», έθδνζε 1965. Ώθνχ
έδσζε ην νξηζκφ ηνπ αληηππξφο, ιέγνληαο φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππάξρνληεο
δξφκνη, αληηππξηθέο δψλεο, αγξνί αιιά θαη ζηελέο απνςηισκέλεο ισξίδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη
επηηφπνπ, ν Μπέηζηνο πεξηέγξαςε θαη ην πψο θαη πφηε πξέπεη λα αλάςεη: «Σνπνζεηνχληαη
Ππξνζβέζηεο ζε απφζηαζε 50 βεκάησλ, ν έλαο απφ ηνλ άιιν, ν θαζέλαο θέξεη κηα δάδα κε εχθιεθηα
πιηθά θαη κεηά ην παξάγγεικα ηνπ δηεπζχλνληνο ηελ επηρείξεζε, βάδνπλ θσηηά ζηα ρακειά θιαδηά
ησλ δέληξσλ, φηαλ ην κέησπν πιεζηάζεη ζηα 200 κέηξα».
Μηα άιιε αλαθνξά ζην αληηπχξ είλαη απηή ηνπ Σνπξλά (1966). Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε ρξήζε
αληηππξηθψλ δσλψλ δελ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν κηαο ππξθαγηάο αιιά ε ρξήζε αληηππξφο ζε
ζπλδπαζκφ κε απηέο απμάλεη ηελ πηζαλή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Δ ρξήζε ηνπ
αληηππξφο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξεπηηθψλ ππξθαγηψλ θφκεο σο ηειεπηαία ιχζε. Δ
ηερληθή ηνπ αληεκπξεζκνχ πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία, ελψ σο θχξηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε
ηεο κεζφδνπ είλαη ζρεηηθά ζπάληα αλαγλσξίδνληαη ε έιιεηςε θαηάξηηζεο εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ
ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ν θίλδπλνο απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ εζηηψλ απφ θαχηξεο.
Σν 1974, ζε εθηεηακέλν άξζξν, ν Καηζάλνο (1974α) έδσζε ηερληθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζηνιή
ηεο ππξθαγηάο. Σν έξγν ηνπ βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη ηηο βηβιηνγξαθηθέο ηνπ πεγέο. Μεηαμχ ησλ "μεξψλ"
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κεζφδσλ δαζνππξφζβεζεο πεξηέιαβε ην αληηπχξ σο κία κέζνδν έκκεζεο πξνζβνιήο ηεο ππξθαγηάο.
Ώθνχ εμήγεζε ηε γεληθή ηδέα, αλέθεξε φηη ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε κεηθηέο ππξθαγηέο,
εηδηθά φηαλ απηέο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ππθλνχ ππνξφθνπ θαη ηζρπξνχ αλέκνπ εμαπιψλνληαη κε
κεγάιε ηαρχηεηα έηζη ψζηε ν έιεγρνο λα είλαη δχζθνινο κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν θαηαζηνιήο.
Χο θχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ αλέθεξε ην φηη ην πξνζσπηθφ ππξφζβεζεο πνπ ηελ εθαξκφδεη
πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ θαπλνχ. Ώπφ ηελ
άιιε πιεπξά, ζεκείσζε κεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαη ππνγξάκκηζε φηη είλαη
επηθίλδπλν θαη δχζθνιν έξγν πνπ πξέπεη λα επηρεηξείηαη κφλν απφ θαιά νξγαλσκέλν, εθπαηδεπκέλν
θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. πκπεξαζκαηηθά, ζεκείσζε, ην αληηπχξ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν
σο έζραηε ιχζε θαη ζα πξέπεη πάληα λα ζεσξείηαη σο "δίθνπν καραίξη".
ε δεχηεξε δεκνζίεπζε ηελ ίδηα ρξνληά, εηδηθά γηα ην αληηπχξ, ν Καηζάλνο (1974β) αλέθεξε φηη
ζέζεηο ζηελ ππήλεκε πιεπξά θνξπθνγξακκψλ, ιίγν πην θάησ απφ απηέο, ελδείθλπληαη γηα ην άλακκα
ζληηππξφο, θαζψο εθεί ν άλεκνο αθνχ πεξάζεη ηελ θνξπθνγξακκή αλαζηξέθεηαη θπζψληαο αληίζεηα
απφ ηε γεληθή ηνπ θαηεχζπλζε.
Βπίζεο ην 1974, ζε κηα κνλνγξαθία ηνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε βαζηθέο γλψζεηο γηα
ηηο ππξθαγηέο, ν Καηζάλνο (1974γ) αλαθέξεη ην αληηπχξ σο έκκεζε κέζνδν δαζνππξφζβεζεο. Σνλίδεη
ζηνλ πνιίηε/αλαγλψζηε φηη είλαη κηα επηθίλδπλε κέζνδνο πνπ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί "κε ηελ
πξνζδνθία λα έξζνπλ νη εηδηθνί θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ, πνχ θαη πψο ζα ηελ εθαξκφζνπλ. Βλ ησ
κεηαμχ, ν πνιίηεο ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη ζηα πιάγηα ηεο ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηψληαο λεξφ, ρψκα,
θιαδηά θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη δηαζέζηκν. ηαλ ζα έξζεη ν εηδηθφο ζα πξέπεη λα βνεζεζεί ζην λα
εθηειέζεη ην αληηπχξ αλ θξίλεη φηη ελδείθλπηαη». Καηαιήγνληαο, ν Καηζάλνο πεξηγξάθεη θαη πάιη ην
αληηπχξ σο "δίθνπν καραίξη".
Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ν Θ. Θενδσξφπνπινο ζε άξζξν ηνπ (Θενδσξφπνπινο 1974), έδσζε κηα
ιεπηνκεξή θαη κεζηή πεξηγξαθή ηνπ πσο εθηειείηαη ην αληηπχξ θαη θαηέθξηλε έληνλα ηε
δηζηαθηηθφηεηα εθείλσλ ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ ζπλέδεαλ πάληα ην αληηπχξ κε ηελ έλλνηα ηνπ «δίθνπνπ
καραηξηνχ», εμεγψληαο κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ζέηνληαο ηνλ
εαπηφ ηνπ ζηε δηάζεζε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηελ κέζνδν ζηελ πξάμε. Χο
πξνυπφζεζε έζεζε λα ππάξρνπλ αξθεηά θινγνβφια θαη ςεθαζηήξεο γηα λα επηηεπρζεί γξήγνξα ην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Ώληαλαθιψληαο ηελ επηθπιαθηηθφηεηα πνπ θαηάθξηλε ν Θενδσξφπνπινο, ν ηαζηλφπνπινο
(1975), ζε έλα έγγξαθν 18 ζειίδσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ, αλαγλψξηζε
ην αληηπχξ σο έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο θαηαζηνιήο ππξθαγηάο, ελψ νη άιινη δχν είλαη ηα ππξνζβεζηηθά
νρήκαηα θαη ηα ελαέξηα κέζα, θαη αθηέξσζε ηελ αθφινπζε κηθξή παξάγξαθν: «Σν αληηπχξ δελ κπνξεί
λα είλαη έλα γεληθφ εξγαιείν θαηαζηνιήο επεηδή, φπσο είλαη γλσζηφ, ε εθαξκνγή ηνπ απαηηεί επλντθέο
ζπλζήθεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ άλεκν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ».
Λίγν αξγφηεξα, ν Μεγαιφθσλνο (1976) κεηέθξαζε θαη πξνζάξκνζε έλα εγρεηξίδην ηεο Ααζηθήο
Τπεξεζίαο ησλ ΔΠΏ κε ηίηιν «ΐαζηθέο Ώξρέο ηεο Ααζνππξφζβεζεο» (Forest Firefighting
Fundamentals). Ώθνινπζψληαο ην αξρηθφ θείκελν, ην αληηπχξ παξνπζηάζηεθε κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο αξηζκνχ ζρεδίσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ.
Οη φιηαο θαη Γνγθνζηάκνο (1975) δεκνζίεπζαλ κία απηνηειή έθδνζε γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο,
ε νπνία βαζίζηεθε ζε κηα ζρεηηθά πινχζηα αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο ειιεληθήο
βηβιηνγξαθίαο. Παξφιν πνπ ε αλαθνξά ηνπο ζηελ θαηαζηνιή ησλ δαζψλ είλαη κφλν 6 ζειίδσλ,
θάλνπλ αλαθνξά ζην αληηπχξ. Ώλαγλσξίδνπλ ηξεηο κεζφδνπο θαηαζηνιήο: α) άκεζε κέζνδν, β)
παξάιιειε κέζνδν, θαη γ) έκκεζε κέζνδν. Βμεγνχλ φηη κε ηελ παξάιιειε κέζνδν δεκηνπξγείηαη κηα
ειεγρφκελε γξακκή θσηηάο ζε θάπνηα (ζρεηηθά κηθξή) απφζηαζε απφ ηελ πεξίκεηξν ηεο ππξθαγηάο
θαη ε άθαπηε ισξίδα βιάζηεζεο απνθαίεηαη ακέζσο (burn-out). ηε ζπλέρεηα, δηαθξίλνπλ απηή ηε
ρξήζε ηεο θσηηάο απφ ηo άλακκα αληηππξφο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο έκκεζεο κεζφδνπ πξνζβνιήο. ε
απηή ηελ πεξίπησζε, νη επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ απφζηαζε ηεο ππξθαγηάο απφ ηε γξακκή (π.ρ.
αληηππξηθή δψλε) φπνπ ζα αλάςεη ην αληηπχξ είλαη πνιχ επξχηεξεο αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά ππξθαγηάο θαη ηηο δηαζέζηκεο δπλάκεηο θαηαζηνιήο. Οη ζπγγξαθείο εμεγνχλ επίζεο φηη ε
δηαζθάιηζε φηη ην αληηπχξ δελ ζα δηαζρίζεη ηελ αληηππξηθή δψλε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα θαη γηα ην
ζθνπφ απηφ ην πξνζσπηθφ πάλσ ζε απηή πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε επηλψηηνπο ππξνζβεζηήξεο,
επαξθέο λεξφ θαη άιια θαηάιιεια εξγαιεία.
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ην πξψην πιήξεο βηβιίν πνπ εθπνλήζεθε γηα δηδαζθαιία δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Βιιάδα, ν
θαζεγεηήο ηεο ρνιήο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο Α. Κατιίδεο (1981), αθηέξσζε κηα ζειίδα θαη έλα γξάθεκα γηα λα πεξηγξάςεη ηη είλαη,
θαη πσο γίλεηαη, αιιά θαη γηα λα επηζεκάλεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Σφληζε ηελ αλάγθε θξνληίδαο
γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Εδηαίηεξε ζεκαζία είρε ε καξηπξία ηνπ φηη «παξά ηα φζα είπακε
γηα ηνπο θηλδχλνπο, ηελ αζθάιεηα θ.ιπ., ην αληηπχξ ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία πνιχ ζπρλά ζηε ρψξα
καο, εηδηθά απφ ηξίηνπο». Γηα παξάδεηγκα, πεξηέγξαςε φηη ππήξμε κάξηπξαο φηαλ θάπνηε ν νδεγφο
ελφο ηδηπ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο μεθίλεζε έλα επηηπρεκέλν αληηπχξ. Βπίζεο, αλέθεξε φηη ζε πνιιέο
πεξηνρέο, νη ρσξηθνί κηινχλ εχθνια γηα ην αληηπχξ θαη παξνπζηάδνληαη εμνηθεησκέλνη κε απηφ.
ηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ ν Κατιίδεο (1990) πξφζζεζε θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο.
Πξφζζεζε φηη ην αληηπχξ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έζραηε ιχζε. Βπίζεο ηφληζε φηη δελ πξέπεη λα
απνθαζίδεηαη σο πξάμε απειπηζίαο, αιιά ζα πξέπεη κάιινλ λα είλαη κηα θαιά ππνινγηζκέλε πξάμε,
ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην άλακκα δελ πξέπεη λα μεθηλά
φηαλ ν άλεκνο ππεξβαίλεη ηα 18 km/h ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ θαη κέζα.
Βπίζεο, ην 1981, ζχληνκε αλαθνξά ζην αληηπχξ, σο έκκεζε κέζνδν θαηαζηνιήο δαζηθψλ
ππξθαγηψλ, ή αληηπχξσζε, έγηλε ζην εγρεηξίδην θαηαζβέζεσο ππξθαγηψλ δαζψλ ηνπ Ώξρεγείνπ ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. χκθσλα κε ην ππξνζβεζηηθφ εγρεηξίδην, ν ζρεδηαζκφο ηεο κεζφδνπ έρεη
ζθνπφ λα ζπλαληήζεη ηελ ππξθαγηά πνπ επέξρεηαη ζε κηα απφζηαζε αξθεηή απφ ηε γξακκή ειέγρνπ
ππξφο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε αζθάιεηα απφ ηνπο «θειηδσηέο ππξθαγηάο» πνπ ηπρφλ ζα
εκθαληζηνχλ είηε απφ ην αληηπχξ, είηε απφ ην θχξην κέησπν ηεο ππξθαγηάο (ηακνχιεο 2014).
Σν 1992, ζε κηα εξγαζία πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 5ν Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην ζηελ
Καιακάηα, ν Ρηδφπνπινο (1992) ππνζηήξημε ηε ρξήζε εχθακπησλ ζσιήλσλ 1 ίληζαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, κε βάζε ηε ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπ δαζαξρείνπ ζηε
δαζνππξφζβεζε θαη πεηξακαηηζκφ κε δηάθνξα είδε ζσιήλσλ. Πξνο ζηήξημε ηεο πξφηαζήο ηνπ
αλέθεξε ηελ πεξίπησζε δαζηθήο ππξθαγηάο ηνπ 1987 θνληά ζην ρσξηφ Ραπηφπνπιν ηεο Μεζζελίαο. Δ
θσηηά εμαπιψζεθε ζε ππθλή βιάζηεζε αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ζάκλσλ ζε πιαγηά κε κεγάιε θιίζε.
Οη δαζνππξνζβέζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην αληηπχξ κε επηηπρία ζηα πεξίρσξα ηνπ ρσξηνχ
εθκεηαιιεπφκελνη κηα γξακκηθή δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηεο βιάζηεζεο. Δ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο
λεξνχ ζε απφζηαζε 250 κ. απφ ην δαζνππξνζβεζηηθφ φρεκα γηα λα ππνζηεξίμεη ην αληηπχξ έθαλε ηελ
επηρείξεζε αζθαιή γηα ην πξνζσπηθφ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνλ θίλδπλν δηαθπγήο ηεο ππξθαγηάο.
Ώπφ ην 1990 θαη έπεηηα ε βηβιηνγξαθία εκθαλίδεη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζην αληηπχξ, γεληθά
κηθξήο έθηαζεο, ζπρλά απιέο κεηαθξάζεηο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαηά θαλφλα ρσξίο ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη κε έκθαζε ζηνπο θηλδχλνπο ηεο κεζφδνπ (π.ρ. Αεκεηξαθφπνπινο 1989,
Γθφθαο 1992, Ώλησλφπνπινο 1994, Ξαλζφπνπινο 1996, Κσλζηαληηλίδεο 2003, θ.α.). Βμαίξεζε
απνηειεί έλα εγρεηξίδην 144 ζειίδσλ αθηεξσκέλν ζην αληηπχξ πνπ ζπλέγξαςε ν Θενδσξίδεο (1998)
ζε ζπλέρεηα ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπ ζηε δαζνππξφζβεζε, ζηηο ΔΠΏ. ην εγρεηξίδην πνπ δελ
ηππψζεθε πνηέ επηζήκσο αιιά θπθινθφξεζε αξθεηά επξέσο ζηελ ειιεληθή Ααζηθή θνηλφηεηα, ν
ζπγγξαθέαο πεξηέγξαςε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ αληηππξφο. Καη ζε απηφ ην πφλεκα βαζηθή
πεγή ήηαλ δεκνζηεχζεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο Βζληθήο πληνληζηηθήο Οκάδαο Ααζηθψλ
Ππξθαγηψλ ησλ Δ.Π.Ώ., φκσο ν ζπγγξαθέαο πξφζζεζε θαη αξθεηέο απφ ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Με
βάζε ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ν Θενδσξίδεο είλαη αξθεηά ζεηηθφο γηα ηε ρξήζε ηνπ
αληηππξφο. Ώλαγλσξίδεη ζαθψο ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ (ρσξίο λα μερλάεη λα ηνλίδεη ηνπο θηλδχλνπο
θαη ηηο παγίδεο) θαη πεξηγξάθεη φρη κφλν ηελ ηερληθή αιιά θαη ηα εξγαιεία ππξνδφηεζεο πνπ κπνξνχλ
λα θάλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ επθνιφηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή. Βθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ
απνθηήζεθαλ ζηηο ΔΠΏ, ν ζπγγξαθέαο είρε απνθηήζεη εκπεηξία ζηε ρξήζε αληηππξφο ζηελ πεξηνρή
ησλ Ασδεθαλήζσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Ρφδν φπνπ ππεξεηνχζε ζηε Ααζηθή Τπεξεζία. Βθεί, φπσο
αλαθέξεη ζην εγρεηξίδηφ ηνπ, ππήξμε κηα παξάδνζε ρξήζεο ηνπ αληηππξφο πξνεξρφκελε απφ ηνπο
Εηαινχο πνπ θαηείραλ ηα Ασδεθάλεζα κέρξη ην 1947. Έηζη, ππήξραλ πνιινί άλζξσπνη κε εκπεηξία
ζηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο εξγάδνληαλ γηα ηε Ααζηθή Τπεξεζία . Έηζη, ηα
ζηειέρε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο θνξέο ην αληηπχξ κε επηηπρία, ζπρλά κε ηε
βνήζεηα αλζξψπσλ απφ ηα παξαδαζφβηα ρσξηά.
Δ κεηαθνξά ηεο επζχλεο ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα (Π..) ην 1998 θαη ε
απνκάθξπλζε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο, ζήκαλε θαη ηελ απψιεηα ηεο φπνηαο εκπεηξίαο ππήξρε ζρεηηθά
κε ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο. Δ έιιεηςε εκπεηξίαο θαη νη κεγάιεο θαηαζηξνθέο απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ
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2000, νδήγεζαλ ην Π.. ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππέξκεηξεο αχμεζεο ησλ ελαέξησλ κέζσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ κεγάιεο έληαζεο. Ώλ θαη έγηλε εκθαλέο ζε αξθεηνχο αμησκαηηθνχο κέζα
ζην ψκα φηη έλα εξγαιείν φπσο ην αληηπχξ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηινγέο ηνπο, δελ
ππήξμε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεζκηθή πξσηνβνπιία γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ.
Έηζη, θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία, θαηαγξάθνληαη κφλν νξηζκέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηειερψλ
ηνπ Π.. ζρεηηθά κε ην αληηπχξ (π.ρ. ΐνξίζεο 2004, Ράπηε 2010, ΐαξζάκεο 2014) ελψ παξάιιεια
έρνπλ ππάξμεη θαη αλαθνξέο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Δθαξκνγή ηνπ αληηππξόο ζηελ πξάμε ζηε ζύγρξνλε επνρή
πσο πξναλαθέξζεθε ε έζησ θαη θαηά πεξίπησζε εθαξκνγή ηνπ αληηππξφο ζηελ πξάμε
εγθαηαιείθζεθε κεηά ην 1998 θαη ε έκθαζε δφζεθε ζηα ελαέξηα κέζα. Ώπηφ ίζρπζε ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ κέρξη ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 2007 θαηά ηελ νπνία ε Βιιάδα βίσζε αλεπαλάιεπηε
θαηαζηξνθή. Καηά ηελ πεξίνδν 24-27 Ώπγνχζηνπ 2007, έλαο κεγάινο αξηζκφο ππξθαγηψλ, θάησ απφ
δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, μέθπγε ηελ αξρηθή πξνζβνιή θαη εμειίρζεθε ζε ππξθαγηέο κεγάιεο
έληαζεο θαη θαηαζηξνθηθφηεηαο. Σα ελαέξηα δαζνππξνζβεζηηθά κέζα ηεο ρψξαο απνδείρζεθαλ
αλεπαξθή θαη ν κεραληζκφο δαζνππξφζβεζεο παξνπζίαζε ζαθή δείγκαηα θαηάξξεπζεο θαζψο νη
ππξθαγηέο εμαπιψζεθαλ κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη έληαζε θαηαζηξέθνληαο ρηιηάδεο θαηνηθίεο θαη
πξνθαιψληαο πνιινχο ζαλάηνπο. κσο, κέζα ζην ράνο θαη ηελ επηθξαηνχζα αίζζεζε αλεκπνξηάο, ζε
κηα ζεηξά πεξηπηψζεσλ, αξθεηνί άλζξσπνη, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δαζνιφγσλ, ρξεζηκνπνίεζαλ
αλεπίζεκα ην αληηπχξ γηα λα ζηακαηήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ππξθαγηέο ή ηκήκαηα απηψλ, θαηά θαλφλα
σο ιχζε εθηάθηνπ αλάγθεο.
πιιέγνληαο παξαηεξήζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππξθαγηψλ απηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ δεχηεξνπ ζπγγξαθέα, έγηλε δπλαηή ε αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξσλ ησλ
ηξηάληα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηεο θσηηάο σο κέζνπ δαζνππξφζβεζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ θάεθαλ ζηελ
Διεία θαη Ώξθαδία. Ώκέζσο κεηά ην ηέινο ησλ ππξθαγηψλ αθνινχζεζαλ επί ηφπνπ επηζθέςεηο γηα
ζπιινγή ζηνηρείσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο καξηπξηψλ απφ αλζξψπνπο πνπ ήηαλ
επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ή ζπκκεηείραλ ή ήηαλ απιψο κάξηπξεο. Δ δηαδηθαζία απηή επέηξεςε
ηε δεκηνπξγία ηειηθά κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 18 πιήξσο ηεθκεξησκέλσλ πεξηπηψζεσλ αληηππξφο ή
θαηάθαπζεο (burn-out), πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Δ πην
επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πεξίπησζε ήηαλ ην αληηπχξ πνπ εθαξκφζηεθε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ
φξνπο Λαπίζαο, ζηελ Διεία, πνπ έγηλε απφ ηνπηθνχο θαηνίθνπο κε γεσξγηθφ εμνπιηζκφ ππφ ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ δαζάξρε Οιπκπίαο ΐ. Γηαθνπκή, πνπ ζηακάηεζε ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο
έθνπια-Παιαηνρσξίνπ πξνο ηα Κξέζηελα, ζε κήθνο πεξίπνπ 3 ρηιηνκέηξσλ.
Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πεξηειάκβαλε κεηαβιεηέο φπσο ε ηνπνζεζία, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα
ρξήζεο ηεο ππξθαγηάο θαη ν ηχπνο ηεο ρξήζεο ηεο θσηηάο (αληηπχξ ή θαηάθαπζε), ν ηχπνο ηεο
βιάζηεζεο, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε ζρεηηθή πγξαζία, ε ηαρχηεηα αλέκνπ, ν ηχπνο ππξθαγηάο (θφκεο ή
επηθαλείαο), θαη ε επηηπρία ή απνηπρία δηαθξηλφκελε ζην αλ ήηαλ ζπλνιηθή (δειαδή ζηακάηεζε έλα
ηκήκα ηεο ππξθαγηάο) ή ηνπηθή (π.ρ. πξνζηάηεπζε έλα νηθηζκφ)). Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ θπξίσο
κέζσ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Αηαπηζηψζεθε φηη ην 71% ησλ ππξθαγηψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε λχρηα ήηαλ επηηπρείο, ελψ ην πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε ζην 44% γηα ηηο
εκεξήζηεο επηρεηξήζεηο. Βπηπιένλ, θαη παξά ην κηθξφ κέγεζνο δείγκαηνο, αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν
probit γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη θσηηά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππξθαγηάο. Δ ηαρχηεηα αλέκνπ θαη ν ηχπνο βιάζηεζεο
αλαγλσξίζηεθαλ σο νη δχν πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ πηζαλφηεηα. Σν πην
ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ζπλνιηθά, αθφκε θαη ζε ηέηνηεο αθξαίεο ζπλζήθεο, ε
ρξήζε ηεο θσηηάο γηα λα ζηακαηήζεη κηα ππξθαγηά, δελ είλαη κηα κάηαηε πξνζπάζεηα. Φαίλεηαη φηη
πξφθεηηαη γηα κηα ζαθψο θαιχηεξε επηινγή απφ ην λα κελ θάλεηο ηίπνηα ζε κηα ηφζν απέιπηδα
θαηάζηαζε. Πξνθαλψο,, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη πνιχ πξνζεθηηθά κε ηελ
αζθάιεηα λα απνηειεί βαζηθφ γλψκνλα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα κελ δηαθπβεχεηαη.
ηελ δσδεθαεηία πνπ αθνινχζεζε, παξαθνινπζψληαο πνιιέο ππξθαγηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εμέιημήο ηνπο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαζηνιήο ηνπο, νη ζπγγξαθείο αλαγλψξηζαλ πνιιέο
πεξηπηψζεηο «αλεπίζεκσλ» πξνζπαζεηψλ εθαξκνγήο ηνπ αληηππξφο απφ ζηειέρε ηνπ Π.. κε
ηδηαίηεξα κεηαβιεηφ βαζκφ επηηπρίαο.
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Απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε γλώζε γηα ην αληηπύξ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα
ε κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ ιφγσλ γηα ηελ πεξηζσξηαθή ρξήζε ηνπ αληηππξφο ζηε ρψξα
καο, ζε ζπλέρεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ 2007, θαηαξηίζηεθε ην 2008 έλα εξσηεκαηνιφγην, κε ζθνπφ λα
απνηππψζεη ηηο απφςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο. πκπιεξψζεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ
εξσηεκαηνιφγηα απφ 49 ζηειέρε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ζεκηλαξίσλ ζε δηάθνξα
κέξε ηεο ρψξαο. Ώπφ απηά ηα ζηειέρε, 15 είραλ εκπεηξία ζηε Ααζηθή Τπεξεζία κεγαιχηεξε ησλ 15
εηψλ ελψ 18 είραλ εκπεηξία πνπ δελ μεπεξλνχζε ηα 3 έηε. Βπίζεο 21 απφ ηνπο 49 δελ είραλ εκπεηξία
δαζνππξφζβεζεο.
ζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο, 90% ησλ εξσηεζέλησλ επέιεμαλ ηνλ νξζφ νξηζκφ γηα ην αληηπχξ
κεηαμχ 6 επηινγψλ θαη 61% ηνλ ζσζηφ νξηζκφ γηα ηελ θαηάθαπζε επίζεο κεηαμχ 6 επηινγψλ. Βπίζεο,
ην 78% επέιεμε ηνλ ζσζηφ νξηζκφ γηα ην πξνδηαγεγξακκέλν ππξ κεηαμχ 4 επηινγψλ.
Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ νη 15 (31%) δήισζαλ φηη είραλ ρξεζηκνπνηήζεη αληηπχξ ζην
παξειζφλ. Οη 8 απφ απηνχο ην είραλ ρξεζηκνπνηήζεη κέρξη 5 θνξέο, άιινη 5 επέιεμαλ ηελ επηινγή 620 θνξέο, ελψ 2 δήισζαλ φηη ην είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 20 θνξέο. ζνλ αθνξά ηελ
επηηπρία ηεο ρξήζεο, νη 10 απφ ηνπο 15 δήισζαλ φηη είραλ πάληνηε επηηπρία. Καλέλαο δελ επέιεμε ηηο
απαληήζεηο «ζπάληα» ή «πνηέ».
ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη κεξηθέο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ην αληηπχξ θαη ζπγθεθξηκέλα νη
επηινγέο ησλ 49 εξσηεζέλησλ φηαλ θιήζεθαλ λα θπθιψζνπλ, κεηαμχ 7 πξνηάζεσλ, ηνπο ηζρπξηζκνχο
πνπ ζεσξνχζαλ φηη ηζρχνπλ.
Πίλαθαο 1. Δπηινγέο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε 7 ηζρπξηζκνύο γηα ην αληηπύξ. Με Ν/Ο (όπνπ Ν= ηζρύεη θαη Ο= δελ
ηζρύεη) παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ από ηνπο ζπγγξαθείο σο νξζέο, ελώ ζηε δεμηά ζηήιε εκθαλίδνληαη ηα
πνζνζηά ησλ απαληεζάλησλ πνπ ζπκθώλεζαλ κε ηελ επηινγή
Table 1. Respondent‟s choices regarding seven statements about backfire. The choices assumed as correct by the authors
are indicated with N/O, where N means statement is valid and O it is not valid, while the rightmost column presents the
percentages of respondents that agreed with these choices
Ώξ.

Πξνηάζεηο

1
2
3
4
5
6

Σν αληηπχξ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν.
Σν αληηπχξ έρεη εμαζθαιηζκέλε επηηπρία.
Δ ρξήζε ηνπ αληηππξφο πξνυπνζέηεη ππνπξγηθή έγθξηζε.
Σν αληηπχξ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο ηειεπηαία ιχζε έθηαθηεο αλάγθεο.
Σν αληηπχξ είλαη απφθαζε ηεο ζηηγκήο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ππξθαγηάο.
Σν αληηπχξ απαηηεί πξνεηνηκαζία, ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία φισλ φζσλ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο ππξθαγηάο.
Σν αληηπχξ απαηηεί ηελ παξνπζία ηζρπξψλ ελαέξησλ κέζσλ.
Μέζνο φξνο επηηπρεκέλσλ απαληήζεσλ (%)

7

Εζρύεη
(Ν/Ο)

Οξζέο επηινγέο
(%)

Ν
Ο
Ο
Ν
Ο

11,4
86,4
100,0
18,2
59,1

Ν

72,7

Ο

93,2
63,0

ηελ εξψηεζε γλψκεο αλ ην αληηπχξ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη «ζπρλφηεξα», «κφλν ζε απφιπηε
αλάγθε», ή «πνηέ», απάληεζαλ 42 απφ ηνπο 49 εξσηεζέληεο. Ώπφ απηνχο νη 15 απάληεζαλ φηη πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ελψ νη 27 φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε απφιπηε αλάγθε. Καλέλαο
δελ απάληεζε «πνηέ».
ζνλ αθνξά ηε λνκνζεζία, ζην εξψηεκα αλ ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη θαη ππνζηεξίδεη
ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο, απάληεζαλ 40 απφ ηνπο 49 εξσηεζέληεο, κε ηνπο 2 λα δίλνπλ αλεπηθχιαθηα
θαηαθαηηθή απάληεζε, ηνπο 16 λα επηιέγνπλ «κεξηθψο, αιιά φρη μεθάζαξα» θαη ηνπο ππφινηπνπο 22
λα απαληνχλ «φρη». Βπίζεο, ζην εξψηεκα αλ ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην απαγνξεχεη ξεηά ηε ρξήζε
ηνπ αληηππξφο, κεηαμχ 38 απαληεζάλησλ νη 8 απάληεζαλ «λαη», δειαδή φηη ην απαγνξεχεη, ελψ νη 30
απάληεζαλ αξλεηηθά. Σέινο, ζην εξψηεκα αλ ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ
αληηππξφο πξέπεη λα αιιάμεη, κεηαμχ 35 απαληεζάλησλ, νη 31 απάληεζαλ ζεηηθά ελψ 4 ζεψξεζαλ φηη
δελ πξέπεη λα αιιάμεη.
Σέινο, ην δπζθνιφηεξν γηα λα αλαιπζεί εξψηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ηελ θαηάηαμε
απφ ηνπο ρξήζηεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ηνπ αληηππξφο
ζηελ Βιιάδα είλαη πνιχ ζπάληα. Σνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ κέζα απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ
βαζκνινγψληαο απφ 1-10 (1 = ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2 φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη πεξηπηψζεηο πνπ ν θάζε ιφγνο επειέγε κεηαμχ ησλ 5
ζεκαληηθφηεξσλ. Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηεο θαηάηαμεο ππνινγίζηεθε έλαο βαζκφο
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ζεκαληηθφηεηαο (ΐ) σο εμήο: ΐ= [(Φνξέο σο 1νο Υ5)+(Φνξέο σο 2νο Υ4)+(Φνξέο σο 3νο
Υ3)+(Φνξέο σο 4νο Υ2)+(Φνξέο σο 5νο Υ1)].
Πίλαθαο 2. Καηάηαμε, κε βάζε ηηο απαληήζεηο 37 εξσηώκελσλ (ΔΡ), ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ρξήζε ηνπ αληηππξόο
ζηελ Διιάδα είλαη πνιύ ζπάληα, σο πξνο ηνλ βαζκό ζεκαληηθόηεηάο (Β) ηνπο
Table 2. Ranking, based on the answers of 37 respondents (EPs), of the reasons why the use of backfire in Greece is very
rare, in terms of their degree of importance
Βπηινγή σο πξνο ηε ζεηξά
ζεκαληηθόηεηαο
Λόγνη γηα ηε ζπαληόηεηα ρξήζεο αληηππξόο
1νο
2νο
3νο
4νο
5νο
ΐ
ΒΡ
Έιιεηςε γλψζεο πεξί ηνπ αληηππξφο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ
19
11
0
1
3
144
34
Θεσξεηηθή κφλν γλψζε πεξί ηνπ αληηππξφο ρσξίο ζε
βάζνο εθπαίδεπζε

11

8

4

3

4

109

30

Έιιεηςε παξάδνζεο θαη επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ

2

2

9

4

2

55

19

Έιιεηςε ππνδνκήο (εηδηθψλ εξγαιείσλ) θαη θαηάιιειεο
νξγάλσζεο ηνπ κεραληζκνχ.

2

3

6

4

3

51

18

Φφβνο πξνβιεκάησλ κε ηνπο πνιίηεο

1

3

2

6

9

44

21

3

1

5

8

5

55

22

2

6

8

7

2

74

25

Ώλεπαξθέο ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην

3

2

1

5

9

45

20

Αελ πξνζθέξνληαη νη Βιιεληθέο ζπλζήθεο

1

2

1

2

1

21

7

Φφβνο πξνβνιήο ζηα Μέζα Μαδηθήο Βλεκέξσζεο, ηδίσο
ζε πεξίπησζε απνηπρίαο
Βπζπλνθνβία (πηζαλή απνηπρία, θίλδπλνη θαηά ηε ρξήζε
αληηππξφο), ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή ηεο «απνηπρίαο» κε
ηε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ δαζνππξφζβεζεο

Σν Αληηπύξ ζην δηαδίθηπν, ζηα Διιεληθά
Σν Αηαδίθηπν είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε πξνζζήθε ζηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ησλ γλψζεσλ
θαη ηδεψλ ζε ζχγθξηζε κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Χζηφζν, θαζψο απνηειεί
έλα λέν θαη δπλακηθφ κέζν πνπ επηηξέπεη ζε φινπο λα εθθξάζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο
ηνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ηχπνπ θαη
πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη ην θνηλφ, θαηαλφεζεο ηνπ επηπέδνπ γλψζεο απηνχ θαη
απνηχπσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Φπζηθά, ην απνηέιεζκα κηαο έξεπλαο
πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ απφ πεγέο ηνπ Αηαδηθηχνπ δελ είλαη απαξαηηήησο αληηπξνζσπεπηηθφ θαη
ακεξφιεπην, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν ειηθίαο θαη εθπαίδεπζεο απηψλ πνπ εθθξάδνληαη
κέζσ απηνχ ηνπ κέζνπ.
ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ λα γίλεη αλαδήηεζε ηεο ιέμεο
«ΏΝΣΕΠΤΡ», πνπ ζεκαίλεη backfire ζηα ειιεληθά, κέζσ ηεο πην δεκνθηινχο κεραλήο αλαδήηεζεο
(Google). Υξεζηκνπνηψληαο κηα ιέμε ζηα ειιεληθά ηα απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεηα ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Δ αλαδήηεζε έγηλε δχν θνξέο. Δ πξψηε θαηαγξαθή έγηλε ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010 θαη ε
δεχηεξε ζρεδφλ δέθα έηε αξγφηεξα ηελ 23ε Ενπλίνπ 2019. Αεκηνπξγήζεθαλ δχν πίλαθεο (Πίλαθεο 3
θαη 4) γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη κε ηξφπν
πνπ επηηξέπεη εχθνιε αλαθνξά θαη δηεπθνιχλεη ζπγθξίζεηο θαη ζρφιηα. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη
πξψηνη 20 επηηπρεκέλνη ζχλδεζκνη. Οη ζηήιεο ησλ πηλάθσλ έρνπλ αξηζκεζεί σο εμήο:
1. Ώχμσλ αξηζκφο
2. Εζηφηνπνο (ζχλδεζκνο)
3. Σχπνο ηζηφηνπνπ (O=Βπίζεκνο (Αεκφζηα Τπεξεζία) ή Βπαγγεικαηηθήο νκάδαο,
V=Βζεινληηθήο ή νηθνινγηθήο νξγάλσζεο, MM=Μέζνπ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο (ΜΜΒ),
Sc=Βπηζηεκνληθφο, B=Blog, PN= Αεκφζηαο Αηθηχσζεο, Com=Βκπνξηθφο, Oth=Άιινο)
4. Πεγή πιεξνθφξεζεο (O=Βπίζεκε, MM=Ώλαθνξά ζηα ΜΜΒ, Sc=Βπηζηεκνληθή δεκνζίεπζε,
Tr=Αεκνζηεπκέλν Βγρεηξίδην Βθπαίδεπζεο, Op=Γλψκε/Αήισζε, Oth=Άιιε)
5. Γλψζε ζην αληηθείκελν (G=Καιή, M=ΐαζηθή, P=Φησρή ή παξεξκελείεο)
6. Άπνςε πνπ εθθξάζηεθε γηα ην Ώληηπχξ (P=Θεηηθή, NC=Αελ Γλσξίδσ/Αελ απαληψ,
N=Ώξλεηηθή)
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Οη δχν πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηεο ιέμεο ΑΝΣΗΠΤΡ ζην Google ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010
Table 3. Search results for the word ΑΝΣΗΠΤΡ (backfire in Greek) on Google on February 1, 2010
2
3
4
5
http://diadiktio.pblogs.gr/2009/07/fwties-kai-hrhsh-antipyr.html
B
O
M
http://sxeseis.gr/viewthread.php?tid=17811&page=2,
PN
MM
M
http://www.eufirelab.org/toolbox2/library/upload/2578.pdf
Sc
Sc
G
http://math-telos-agras.pblogs.gr/2009/08/yprioi-dasokomantos-bazoynB
MM
M
fwties.html
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/08/blog-post_3441.html
B
MM
M
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=09.09.2007
MM
MM
G
http://pyrgosilias.blogspot.com/2009_08_15_archive.html
B
MM
G
http://www.oedd.gr/pdf/dasikes.pdf
V
Tr
G
http://www.paron.gr/v3/new.php?id=30708&colid=&catid=33&dt=2008MM
MM
M
08-10%200:0:0
http://www.eksegersi.gr/keimena12/566/den_mporoun.htm
MM
MM
M
http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/epifilla.htm
B
Tr
G
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11429&subid=2&pubid=5582850
(αλαδεκνζηεπκέλν επίζεο ζην
MM
MM
M
http://www.egritos.gr/ApopseisShow.aspx?Id=1731)
http://www.dramaO
Sc
M
smolyan.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=79295
MM
Sc
G
http://www.pandoiko.gr/pressRelease2009-12/
V
Op
M
http://www.fria.gr/mmfria/index.php?id=100&catid=37&lan=GR&tl=CATE
O
Tr
G
GORYID
http://www.makthes.gr/index.php?name=News&file=article&sid=3607&the
MM
MM
G
me=Printer
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=4168303&publDate=2007-08MM
MM
G
19%2000:00:00.0
http://www.geotee.gr/lnkfiles/20090831_es.pdf
O
Op
G
http://www.eakp.gr/view.php?type=anakother&show=419
O
Op
G

6
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
NC
P
P
P
P
P
P
P

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ράξαμε κηαο δηνξζσηηθήο πνξείαο γηα ην κέιινλ. Ώξρηθά, απφ ηελ
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη πξνθαλέο φηη ην αληηπχξ είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε
επηηπρία ζην παξειζφλ ζηελ Βιιάδα ζε κηα επνρή πνπ ε δηαζεζηκφηεηα χδαηνο γηα δαζνππξφζβεζε
απνηεινχζε ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα. Τπήξραλ ζηειέρε ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είραλ
ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο, αιιά θαη δαζεξγάηεο θαη άιινη ρσξηθνί είραλ επρέξεηα
ζηε ρξήζε ηνπ.
Δ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνδεηθλχεη φηη ε κέζνδνο ήηαλ ζαθψο απνδεθηή θαζψο
παξνπζηάδεηαη ηφζν ζε αθαδεκατθέο εθδφζεηο φζν θαη ζε εγρεηξίδηα θξαηηθψλ θνξέσλ φπσο ε Ααζηθή
Τπεξεζία θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Ώλαδεηθλχεη φκσο θαη ηνλ βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ
ζπγγξαθέσλ κε ην αληηπχξ θαη ηε ρξήζε ηνπ. Βίλαη πηζαλφ φηη απηφο ν βαζκφο αληαλαθιάηαη ζηελ
έθηαζε θαη ηε ιεπηνκέξεηα ηεο πεξηγξαθήο, ζηελ έκθαζε ηνπ πφζν δχζθνιε θαη επηθίλδπλε είλαη ε
εθαξκνγή ηνπ αληηππξφο, αθφκε θαη ζηηο αλαθξίβεηεο πνπ πνιιέο θνξέο εκπεξηέρνληαη ζηηο νδεγίεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη νδεγίεο ηνπ Μπέηζηνπ (1965) πνπ δείρλνπλ λα αγλννχλ ηε
δπλακηθή θχζε ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ελψ κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο
ηνπ κεηψπνπ πξνηείλεηαη κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε γηα ην μεθίλεκα ηνπ αληηππξφο (200 m)).
Βπίζεο ε νδεγία φηη νη ππξνζβέζηεο βάδνπλ θσηηά ζηα ρακειά θιαδηά ησλ δέλδξσλ είλαη ζαθψο
ιαλζαζκέλε. Ώληίζεηα, ην άξζξν ηνπ Θενδσξφπνπινπ (1974) θαη ην εγρεηξίδην ηνπ Θενδσξίδε (1998)
δείρλνπλ πνιχ ζαθή θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ θαη εκπεηξία ζηε ρξήζε ηεο.
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Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηεο ιέμεο ΑΝΣΗΠΤΡ ζην Google ηελ 23ε Ηνπλίνπ 2019
Table 4. Search results for the word ΑΝΣΗΠΤΡ (backfire in Greek) on Google on June 23, 2019
2
3
4
5
https://www.fire.gr/?p=8506
B
Tr
G
https://el.wiktionary.org/wiki/αληηππξά
Oth
Oth
M
http://www.eufirelab.org/toolbox2/library/upload/2577.pdf
Sc
Tr
G
http://www.eufirelab.org/toolbox2/library/upload/2578.pdf
Sc
Tr
G
http://www.firesecurity.gr/lekdaspyr.html
Com
Tr
M
https://www.documentonews.gr/article/allaxte-twra-to-monteloMM
MM
B
dasopyrosbeshs
https://nantiareport.wordpress.com/2016/05/16/ε-ππξνζβεζηηθή-ηαθηηθήB
Tr
G
ηνπ-αληεκπξεζ
http://limniotikanews.blogspot.com/2016/08/to.html
B
Op
M
http://www.firefightingsystem.gr/gr/systima-pyrosvesis-dasikesCom
Op
G
pyrkagies.html
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/08/blog-post_3441.html
B
Op
B
http://spyth.blogspot.com/2014/07/blog-post_37.html (Ώλαδεκνζίεπζε ηνπ
B
Tr
G
1νπ)
https://www.tanea.gr/2018/07/25/opinions/mataies-ektimiseis/
MM
Op
B
http://www.patrisnews.com/ayta-poy-synithos-den-akoygontai-gia-tisMM
Op
G
dasikes-pyrkagies/
https://www.thessaliatv.gr/news/61479/anaxronistiko--nomiko-plaisio-giaMM
Op
G
purkagies-stin-ellada--apagoreuetai-to-antipur/
https://spacezilotes.wordpress.com/2007/09/13/έγηλαλ-ήξσεοB
Op
M
«παξαλνκψληαο»
http://users.otenet.gr/~theonik/peribal/apopsis2.htm
B
Tr
G
https://iskra.gr/πξψηεο-εθηηκήζεηο-γηα-ηηο-δαζηθέο-ππξ
B
Op
G
ttps://www.capital.gr/me-apopsi/3232957/kaigomaste-monoi-mas
B
Op
B
net.xekinima.org/θάθεινο-δάζε
B
Op
G
http://www.fmenr.duth.gr/research/publications/Forest_Fires.pdf
Sc
Sc
G

6
P
NC
P
P
NC
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Με ηε γεληθφηεξε απξνζπκία θαη ίζσο θφβν γηα ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ
αλσηέξσ βηβιηνγξαθία, δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ ζην έδαθνο απφ
ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο απφ ην 1970, νπφηε απνθηήζεθαλ ηα πξψηα
δαζνππξνζβεζηηθά νρήκαηα Unimog, θαη απφ ηνλ αέξα απφ ην 1974, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ
ακθίβησλ αεξνζθαθψλ Canadair CL-215, νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε κεησκέλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ.
Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ρξήζε αληηππξφο είλαη αζαθέο θαη εχθνια γίλεηαη δηθαηνινγία γηα ηελ
απνθπγή ηεο ρξήζεο ηνπ. Χζηφζν, κέρξη ην 1998, πνιιά ζηειέρε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο επέιεγαλ λα
ην ρξεζηκνπνηνχλ φηαλ ήηαλ απαξαίηεην θαη ζπλήζσο ήηαλ επηηπρείο.
Μεηά ην 1998, ε κεηαθνξά ηεο δαζνππξφζβεζεο απφ ηε Ααζηθή Τπεξεζία ζην Ππξνζβεζηηθφ
ψκα ζήκαηλε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ αληηππξφο. Χο εθ ηνχηνπ, ζε αθξαίεο ζπλζήθεο,
φηαλ ε άκεζε πξνζβνιή είλαη αδχλαηε, νη ππξθαγηέο δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε απνηέιεζκα
ηεξάζηηεο θακέλεο εθηάζεηο.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο ζηελ Βιιάδα κεηψζεθε
θαηαθφξπθα. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν 15 απφ ηνπο 49 εξσηεζέληεο ηνπ ηνκέα ηεο δαζνπνλίαο,
πξνθαλψο «παιαηφηεξνη», δήισζαλ φηη είραλ απφ πξψην ρέξη ηελ εκπεηξία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο
αληηππξφο. Μφλν 2 είραλ πξαγκαηηθά κεγάιε εκπεηξία (>20 θνξέο). Γεληθφηεξα, ζηηο απαληήζεηο
ππήξμαλ αξθεηέο αζηνρίεο ζε ιεπηνκέξεηεο δείρλνληαο έιιεηκα γλψζεο. Ώπηφ απνηππψζεθε επίζεο
θαη ζηνλ πίλαθα 2 φπνπ ε έιιεηςε γλψζεο πεξί ηνπ αληηππξφο επειέγε ζαλ ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο
γηα ηε ζπαληφηεηα επηινγήο ηεο ρξήζεο ηνπ. Βίλαη πξνθαλέο φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα
επαλέλαξμε επηρεηξεζηαθήο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ζα απαηηήζεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε
ζηελ πξάμε.
ζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 παξαηεξνχκε ηε γεληθφηεξε απνπζία αλαθνξάο ηνπ αληηππξφο
απφ επηζήκνπο θνξείο. Οη αλαθνξέο πνπ ην 2010 ήηαλ ειάρηζηα πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 20 πνπ
αλαθέξνληαη αλ εμαηξέζνπκε ηηο επαλαδεκνζηεχζεηο θεηκέλσλ πνπ είραλ γξαθεί ζε ζπλέρεηα ηεο
ρξήζεο ηνπ αληηππξφο ζε θνηλή ζέα, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 2007, ζηελ Βχβνηα θαη ηελ Πεινπφλλεζν απφ
Κχπξηνπο δαζνππξνζβέζηεο πνπ είραλ έιζεη γηα λα βνεζήζνπλ, έγηλαλ αξθεηά πεξηζζφηεξεο ην 2019.
Καη πάιη φκσο είλαη ζρεηηθά ιίγεο. Εδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πάλησο είλαη φηη θαη ζηνπο δχν πίλαθεο νη
γλψκεο πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ αληηππξφο είλαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζεηηθέο.
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Βίλαη αηζηφδνμν πάλησο φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηδίσο κεηά ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ
2007 θαη ηε ρξήζε αληηππξφο κε άηαθην ηξφπν ιφγσ αλάγθεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ,
έρνπλ αξρίζεη λα ππάξρνπλ ζεηηθέο αλαθνξέο ζε πξνζσπηθέο επαθέο αιιά θαη γξαπηά (ΐαξζάκεο
2011). Δ «ελ θξππηψ» φκσο ρξήζε ηνπ απφ ζηειέρε ηνπ Π.. ρσξίο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε,
εμνπιηζκφ θαη νξγάλσζε, αιιά θαη ηελ θαηάιιειε λνκνζεηηθή θάιπςε, είλαη κία ιαλζαζκέλε
πξνζέγγηζε πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα απνηπρίεο αιιά θαη πηζαλφ θίλδπλν
δπζηπρεκάησλ ηφζν γηα ηνπο ππξνζβέζηεο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο.
πκπεξαζκαηηθά, είλαη απαξαίηεην ην αληηπχξ λα μαλαγίλεη έλα εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ
δαζνππξνζβεζηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη φπνηε ε ρξήζε ηνπ πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ή δίλεη
ιχζεηο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη άιιεο επηινγέο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Δ θαηάιιειε αιιαγή ηνπ
λνκηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί πξνθαλή θαη επείγνπζα πξνυπφζεζε γηα ηελ επαλεηζαγσγή ηεο κεζφδνπ,
αιιά θπξίαξρε αλάγθε απνηειεί ε εθπαίδεπζε, ε απφθηεζε εμνπιηζκνχ θαη ε ζσζηή νξγάλσζε.
Παξαδείγκαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνζθέξεη ε επαλεηζαγσγή ηεο ρξήζεο ηεο θσηηάο ζηε
δαζνππξφζβεζε ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηε αξδελία πνπ μεθίλεζε πεξί ην 2009 κέζσ ηνπ Βπξσπατθνχ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ ‖Fire Paradox‖ (Miralles θ. α. 2010).
Δ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ αληηππξφο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ηεκθεξίσζε ζηνλ βαζκφ πνπ
είλαη δπλαηφ (ζρέδην, δπλάκεηο, ζπλζήθεο ππξθαγηάο, αιιεινπρία δξάζεσλ θαη παξαηεξήζεηο,
απνηππσκέλα ζε ζεκεηψζεηο θαη θσηνγξαθίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ή ακέζσο κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηεο), έπεηηα απφ εθ ησλ πζηέξσλ αλάιπζε, κπνξεί ζε εχινγν ρξφλν λα νδεγήζεη ζε
ζπζζψξεπζε θαη δηάρπζε εκπεηξίαο, δηφξζσζε αδπλακηψλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ψζηε ην
εξγαιείν απηφ λα βξεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν εθαξκνγήο ζηε ρψξα καο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε,
ζπγθιίλνπλ θαη νη πξνηάζεηο ηεο Ώλεμάξηεηεο Βπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, κεηά ηελ
θαηαζηξνθηθή θαη ζαλαηεθφξα ππξθαγηά ηεο 23-7-2018 ζηελ Ώλαηνιηθή Ώηηηθή, γηα ηελ «αλάιπζε
ησλ ππνθείκελσλ αηηίσλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ κειινληηθψλ ππξθαγηψλ
δαζψλ θαη ππαίζξνπ ζηελ Βιιάδα». χκθσλα κε απηέο ηηο πξνηάζεηο, έλα απφ ηα θαζήθνληα ηνπ
πξνηεηλφκελνπ πξνο δεκηνπξγία Οξγαληζκνχ Αηαρείξηζεο Ππξθαγηψλ Ααζψλ θαη Τπαίζξνπ (ΟΑΕΠΤ )
ζα είλαη ε «Βπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο
πξνδηαγεγξακκέλεο θαχζεο ζηελ Βιιάδα αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο θσηηάο σο κέζνπ
δαζνππξφζβεζεο (αληηπχξ)» (Goldammer θ.α. 2019).
Βπραξηζηίεο
Δ εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Βπξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν
―PREVention Action Increases Large fire response preparedness‖ (PREVAIL) πνπ
ζπλρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Γεληθή Αηεχζπλζε Βπξσπατθήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Βπηρεηξήζεσλ
Ώλζξσπηζηηθήο ΐνήζεηαο (ECHO) (Project 826400 - PREV AIL -UCPM-2018-PP-AG), πεξηιακβάλεη
φκσο θαη ζπλζέηεη έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε γηα ηo Βπξσπατθφ έξγν «Fire Paradox‖ (FP6-018505) θαη
γηα ην έξγν ―MedWIldFireLab‖ (2014-2017), πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε Γεληθή Αηεχζπλζε
Ώλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Ααζψλ θαη Ώγξνπεξηβάιινληνο (ΓΑΏΠΑΏ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο, σο έλα απφ ηα έξγα ηνπ Βπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο FP7 ERA-NET κε
ηνλ ηίηιν ―FORESTERRA‖. Βπίζεο ελζσκαηψλεη έξγν ηνπ δεχηεξνπ ζπγγξαθέα πνπ έγηλε γηα ηηο
αλάγθεο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο.
Abstract
Backfire is a forest fire suppression method based on the use of fire by fire-fighters on path of an
arriving fire in order to stop its spread. In today's world that is characterized by fires of increasing
intensity that cannot suppressed with direct attack of the fire front, backfire is in many cases an
important fire-fighting tool which, however, cannot be used officially in our country. In this work we
document bibliographically the existence of knowledge on backfire in Greece and its use in practice
during the 20th century, but also its use under conditions of despair during the disastrous fires of the
2007 fire season. We also investigate and describe the situation regarding current knowledge on
backfire and its application. At the end, we refer to the necessary legal and organizational changes to
make backfire a legitimate and effective tool for firefighters.
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Πεξίιεςε
Δ αλάγθε πηνζέηεζεο απφ ηε ρψξα καο ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
(National Fire Danger Rating System) πνπ λα ζπλδπάδεη επθνιία θαη αληηθεηκεληθφηεηα, καο ψζεζε
ζηελ ηεθκεξίσζε, γηα κία αθφκα θνξά, ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ δείθηε Lowveld
Fire Danger Index (LFDI) γηα ηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο. Ώπνδεηθλχεηαη φηη ν LFDI έρεη σο βάζε ηνπ
ηνλ ζνπεδηθφ δείθηε Angstrom θαη είλαη δνκεκέλνο πάλσ ζην ζρήκα ηνπ Canadian Forest Fire
Weather Index. πζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα εμάπισζεο ησλ ειιεληθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Οη
κέγηζηεο εκεξήζηεο ηηκέο ηνπ ρξεζηκεχνπλ σο κέηξν ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θαηφκελεο έθηαζεο αλά
ππξθαγηά, ελψ νη 5 θιάζεηο επηθηλδπλφηεηαο απηνχ σο κέηξν ηεο κέζεο θαηφκελεο έθηαζεο αλά
ππξθαγηά. Υάξε δε ζηε καζεκαηηθή ηνπ δνκή, επηδέρεηαη ηξνπνπνηήζεηο γηα κηα αθφκα θαιχηεξε
πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γείθηεο θηλδύλνπ, Lowveld, ηαρύηεηα εμάπισζεο.
Βηζαγσγή
O Lowveld Fire Danger Index (LFDI ή απιά FDI) είλαη ν Αείθηεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πνπ
εθαξκφδεηαη ζηελ Νφηηα Ώθξηθή θαη κε θαζεκεξηλή πξφγλσζή ηνπ απφ ηελ Μεηεσξνινγηθή ηεο
Τπεξεζία (South African Weather Service, http://www.weathersa.co.za/home/fire-index) ππνινγίδεη
ηνλ θίλδπλν έλαξμεο θαη εμάπισζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ βάζεη κφλν κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ,
θαηαηάζζνληάο ηνλ ζε 5 θαηεγνξίεο. Ώλαπηχρζεθε αξρηθά ζηε Γηκπάκπνπε (Ρνδεζία) ην 1968 απφ
έλαλ επηζηήκνλα, πνπ νλνκάδεηαη Michael Laing θαη πηνζεηήζεθε αξγφηεξα απφ ηνπο ηνπηθνχο
κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ηεο Mpumalanga θαη άιισλ βνξεηναλαηνιηθψλ επαξρηψλ ρακεινχ
πςνκέηξνπ (<500m) ηεο Ννηίνπ Ώθξηθήο (πεξηνρέο επνλνκαδφκελεο Lowveld), πνιχ πξηλ εθαξκνζηεί
ζε εζληθφ επίπεδν. Ο δείθηεο LFDI απνηειεί πιένλ ην επίζεκν National Fire Danger Rating System
ηεο Ν. Ώθξηθήο (Madula 2013, Oxford 2017), έπεηηα απφ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηνπ αλάκεζα ζε 7
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά ζε άιιεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη
πεξηζζφηεξν εμειηγκέλνη δείθηεο Canadian Fire Weather Index θαη Australian McArthur Forest Fire
Danger Index (Willis θ.α. 2001, Steenkamp θ.α. 2012). ΐάζεη δε ησλ ηηκψλ ηνπ ίδηνπ δείθηε
ιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο πεξί ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ ζπλζεθψλ πξνο εθαξκνγή
πξνδηαγξακκέλνπ θαςίκαηνο ζηελ ζαβάλα (Trollope θ.α. 2007). Βίλαη ηδηαίηεξα εχρξεζηνο. Με έλα
κφλν θπιιάδην κεγέζνπο Ώ4 ηνπ «Department of Water Affairs and Forestry» Ννηίνπ Ώθξηθήο
(http://landworksnpc.com/resource-centre/) κπνξεί άκεζα λα ππνινγηζηεί αθφκα θαη απφ ηνπο
επηρεηξνχληεο θαηάζβεζε ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, κέζσ ελφο λνκνγξαθήκαηνο θαη δχν πηλάθσλ ζηε
κία φςε ηνπ θπιιαδίνπ, αξθεί λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπηθέο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο
πγξαζίαο αέξα, ηαρχηεηαο αλέκνπ, χςνπο ηειεπηαίαο βξνρφπησζεο θαη εκεξνκελία εθδήισζήο ηεο. O
ππνινγηζκφο ηνπ LFDI απηφκαηα παξαπέκπεη ζε κηα εθ ησλ 5 θιάζεσλ επηθηλδπλφηεηάο ηνπ θαη ελ
ζπλερεία, κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ ζηελ άιιε φςε ηνπ θπιιαδίνπ, ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο (κέζε ηαρχηεηα εμάπισζεο, κήθνο θιφγαο θιπ) θαη ηα
ελδεηθλπφκελα θαηαζηαιηηθά κέηξα (Madula 2013).
Σα πξναλαθεξφκελα απνηέιεζαλ αθνξκή πξηλ 9 ρξφληα γηα κηα πξψηε δηεξεχλεζε ηεο
δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ LFDI ζηελ Βιιάδα γηα ηελ εθάζηνηε αληηππξηθή πεξίνδν (1ε ΜαΎνπ-31
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Οθησβξίνπ). Πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ηνπ δείθηε LFDI (αλ εθαξκνδφηαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν)
θαη ηνπ δείθηε επηθηλδπλφηεηαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηηο εκέξεο εθδήισζεο κεγάισλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή 10 αληηπξνζσπεπηηθψλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο ΒΜΤ θαη κειεηήζεθε ε ζπζρέηηζε ησλ
ίδησλ δεηθηψλ κε ηνλ εκεξήζην αξηζκφ αγξνηνδαζηθψλ ππξθαγηψλ φιεο ηεο ρψξαο γηα ηηο αληηππξηθέο
πεξηφδνπο 2007 θαη 2008, αλαδεηθλχνληαο ηνλ δείθηε LFDI εθαξκφζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηηο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Βιιάδα (Διηφπνπινο θ.α. 2010). Δ παξνχζα εξγαζία πξνρσξά έλα
βήκα παξαπέξα, δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε ηνπ δείθηε κε ηηο κέζεο ηαρχηεηεο εμάπισζεο ησλ ππξθαγηψλ
θαη ην κέγεζνο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ζηελ Βιιάδα, ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζήο ηνπ γηα ηζρχ θαη
εθηφο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, αιιά θαη απνθαιχπηνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ππνθξχπηνληαη ζε
απηφλ ηνλ εχρξεζην δείθηε.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Τπνινγίζηεθαλ νη ηηκέο LFDI απφ ηα εκεξήζηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (κέγηζηε ζεξκνθξαζία
θαη ειάρηζηε ζρεηηθή πγξαζία αέξα, κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ, χςνο βξνρφπησζεο) 31 κεηεσξνινγηθψλ
ζηαζκψλ ηεο ΒΜΤ γηα ηελ 3εηία: 1/1/2014 - 31/12/2016. Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν θαη απφ ηα αξρεία .xls
ησλ «Ώλνηρηψλ Αεδνκέλσλ» Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο (Π) (https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon) επηιέρζεθαλ φιεο νη
αγξνηνδαζηθέο ππξθαγηέο κε ζπλνιηθή θακέλε επηθάλεηα δαζψλ, δαζηθψλ θαη ρνξηνιηβαδηθψλ
εθηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 10 Ha (100 ζηξεκκάησλ), πιελ εθείλσλ ηνπ λνκνχ Ώηηηθήο (γηα
ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο επίδξαζεο ηεο ηαρχηαηεο θηλεηνπνίεζεο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ
επίγεησλ θη ελαέξησλ κέζσλ ζηελ Ώηηηθή επί ησλ απνηειεζκάησλ ζηεο εξγαζίαο). Με απηφ ην
θξηηήξην, ε επηινγή απέδσζε 390 ππξθαγηέο απφ φιε ηελ Βιιάδα, γηα θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ν
πιεζηέζηεξνο εθ ησλ 31 κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο ΒΜΤ ζεσξήζεθε αληηπξνζσπεπηηθφο. Γηα 311
απφ απηέο ηηο ππξθαγηέο, νη νπνίεο εθδειψζεθαλ εληφο ησλ αληηππξηθψλ πεξηφδσλ 2014-2016 θαη
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο https://www.civilprotection.gr/el/daily-fire-prediction-map (αξρείν «Δκεξήζησλ
Υαξηψλ Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο») ειήθζε ν δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εθδήισζήο ηνπο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ).
Οη κέζεο ηαρχηεηεο εμάπισζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα
εξγαζία, πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηνπ Κατιίδε (1990), απφ ηηο εξγαζίεο ησλ
Xanthopoulos (2002) θαη Ώζαλαζίνπ (2008), θαζψο θαη απφ ιηγνζηέο (κφιηο 7) πεξηπηψζεηο ζρεηηθά
πξφζθαησλ (κεηά ην 2014) ππξθαγηψλ, νη ηαρχηεηεο ησλ νπνίσλ ππνινγίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ησλ
«hot spots» πνπ αληρλεπζήθαλ απφ ηνπο δνξπθνξηθνχο αηζζεηήξεο MODIS θαη VIIRS ηεο NASA.
Βμεηάζζεθε ε ζρέζε ηεο ηαρχηεηαο εμάπισζεο (Rate Of Spread ή ROS ζε km/h) ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ κε ηνπο δείθηεο LFDI, FFDI (McArthur), F index θαη Fosberg θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
ζχγθξηζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Δ ζπγθξηηηθή απηή αλάιπζε πεξηνξίζζεθε ζηνπο ελ ιφγσ δείθηεο,
εμαηηίαο ηνπ ζρεηηθά εχθνινπ ππνινγηζκνχ ηνπο απφ κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, φπσο δηαπηζηψλεη
θαλείο ζηελ εξγαζία ησλ Sharples θ.α. (2009). Βπηπξνζζέησο, ε γλψζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε ζε κηα
δεδνκέλε ππξθαγηά, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνλ επί ηφπνπ
ζπληνληζηή ζηελ πξφβιεςε ηεο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζχγθξηζε κε ηε δηθή ηνπ εκπεηξία,
ζε αληίζεζε κε ηνλ Ώκεξηθάληθν θαη Καλαδηθφ Αείθηε, πνπ δχλαληαη λα ππνινγηζζνχλ κφλν κηα θνξά
ηελ εκέξα (Goodrick 2002, Oxford 2017).
Δ παξάζεζε δηαγξακκάησλ δηαζπνξάο πεξηνξίζζεθε ζηελ απνιχησο αλαγθαία, ε δε ζπγθξηηηθή
αλάιπζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εμεηαδφκελσλ πεξηπηψζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή
πξνζδηνξηζκνχ (R²) θαη φπνηε ήηαλ αλαγθαίν, κέζσ ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο εθηίκεζεο (S) ησλ
εμηζψζεσλ, πνπ πξνέθπςαλ δηα ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.
πσο είλαη επλφεην, ν φγθνο ησλ απαηηνχκελσλ ππνινγηζκψλ ηνπ δείθηε LFDI γηα ηελ παξνχζα
εξγαζία, δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κε ην δηαηηζέκελν λνκνγξάθεκα θαη ηνπο
ζπλνδεπηηθνχο ηνπ πίλαθεο (Madula 2013) πνπ είραλ παξαηεζεί θαη ζηελ εξγαζία ηνπ Διηφπνπινπ
θ.α. (2010). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ησλ εμηζψζεψλ ηνπ. Ο δείθηεο ινηπφλ
LFDI ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά σο εμήο:
(1)
LFDI = (BI + WF) * RCF
πνπ:
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BI = Burning Index = {(T-35)-((35-T)/30)+((100-RH)*0.37)+30}
(2)
κε T = ζεξκνθξαζία αέξα (°C) θαη RH = ζρεηηθή πγξαζία αέξα (%)
WF = Wind Factor = -0.0000227*WS4+0.0026348*WS3-0.09087*WS2+1.65*WS+0.2
(3)
κε WS = Σαρχηεηα αλέκνπ (km/h)
RCF = Rain Correction Factor =
=0.62-0.0342*P+0.000609*P2-0.000004*P3+0.1761*D-0.01141*D2+0.000279*D3
(4)
P = Όςνο ηειεπηαίαο βξνρφπησζεο (mm)
D = Ώξηζκφο εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία βξνρφπησζε
Δ εμίζσζε (2) απνηειεί ηνλ αθξηβή ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ Burning Index (Madula 2013). Οη
εμηζψζεηο (3) θαη (4) έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνπο πίλαθεο ππνινγηζκνχ ηνπ LFDI (Madula 2013) κε ηε
βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, πεηπραίλνληαο πνιχ κεγάιεο αθξίβεηαο εθηηκήζεηο
ησλ ηηκψλ WF (R² = 0.99, S=1.2) θαη RCF (R² = 0.97, S=0.05) πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο ίδηνπο πίλαθεο.
πσο είλαη επλφεην, νη ηηκέο ηνπ LFDI κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εμαηηίαο ηεο
κεηαβνιήο ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ (Trollope θ.α. 2007). Οπφηε ε κέγηζηε εκεξήζηα ηηκή
ηνπ, πνπ ζπλήζσο παξαηεξείηαη θαηά ηηο κεηακεζεκβξηλέο ψξεο, είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ην
επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο εθάζηεο εκέξαο (Madula 2013). Γηα ην ιφγν απηφ, αιιά θαη γηα λα ππάξμεη
δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε ην δείθηε ηεο ΓΓΠΠ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέγηζηεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο
θαη ειάρηζηεο ηηκέο ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα εθάζηεο ησλ εκεξψλ εθδήισζεο ησλ 390 ππξθαγηψλ,
φπσο πξναλαθέξζεθε θη φρη νη ηηκέο ηνπο θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ησλ ππξθαγηψλ.
Ώπνηειέζκαηα
Λέγεηαη (Willis θ.α. 2001) φηη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ δείθηε LFDI θαη νη ππνζέζεηο, ζηηο
νπνίεο βαζίζηεθε, πνηέ δελ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, Michael Laing, θαζηζηψληαο
αδχλαηε ηελ θξίζε εγθπξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλεο, κάιηζηα, ηεο χπαξμεο άιισλ, θαιά
ηεθκεξησκέλσλ ζπζηεκάησλ θηλδχλνπ ππξθαγηάο (Καλαδηθνχ Αείθηε θ.α.). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο,
έσο ην 2001 ππήξραλ αληηξξήζεηο γηα ρξήζε ηνπ δείθηε ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ Νφηηα Ώθξηθή (Willis
θ.α. 2001). Παξαηεξψληαο, σζηφζν, πξνζεθηηθά ηελ εμίζσζε (2), δηαθξίλνληαη νκνηφηεηεο κε εθείλε
ηνπ ζνπεδηθνχ δείθηε Angstrom, ελφο δείθηε πνπ, παξά ηελ παιαηφηεηά ηνπ, παξακέλεη έλα απφ ηα
πην επαίζζεηα κέηξα πξφβιεςεο θηλδχλνπ έλαξμεο ππξθαγηάο (Skvarenina θ.α. 2003, Lukić θ.α.
2017), κεηά ηελ πάξνδν θάπνησλ εκεξψλ απφ ην ηειεπηαίν επεηζφδην βξνρήο. Με ηε βνήζεηα δε ηεο
κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, εχθνια απνδεηθλχεηαη φηη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνπο δχν δείθηεο
(BΕ θαη Angstrom) είλαη:
BΕ = -9*(Angstrom Index) + 62
(R² = 0.99 θαη S = 2)
(5)
ΐάζεη ηεο αλσηέξσ εμίζσζεο, ε ηηκή 4 ηνπ δείθηε Angstrom (ππεξάλσ ηεο νπνίαο δελ είλαη δπλαηή
ε έλαξμε δαζηθήο ππξθαγηάο) αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 26 ηνπ Burning Index, ελψ ε ηηκή 2 ηνπ δείθηε
Angstrom (θάησ ηεο νπνίαο έρνπκε ζπλζήθεο ππξθαγηάο πνιχ επλντθέο, ζχκθσλα κε ηνλ Κατιίδε
1990) αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 44 ηνπ Burning Index. Τπελζπκίδεηαη φηη ρσξίο άλεκν, κε ηηκή < 20 ηνπ
Burning Index (νπφηε θαη LFDI < 20) δελ είλαη πηζαλή ε έλαξμε ππξθαγηψλ, αιιά αλ ηνχην ζπκβεί,
ηφηε πηζαλφηαηα λα ζβήζνπλ ρσξίο ελέξγεηεο ππξφζβεζεο, ελψ γηα Burning Index >45 νη ππξθαγηέο
εθδειψλνληαη εχθνια θαη εμαπιψλνληαη γξήγνξα (Madula 2013).
Βπνκέλσο, ν Burning Index ηνπ LFDI δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ν δείθηεο Angstrom ζε άιιε
θιίκαθα. Έηζη, γηα ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα 6 πεξηπηψζεσλ πεηξακαηηθήο θαχζεο βεινλνηάπεηα
ρσξίο άλεκν, πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα ζει. 137 ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κατιίδε (1990), πξνθχπηεη ε
παξαθάησ εμίζσζε πνπ ζπλδέεη ηε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο θσηηάο (ROS) ζε km/h σο ζπλάξηεζε ηνπ
Burning Index (BI):
ROS = 0.0003*BI + 0.0026
(R² = 0.45)
(6)
Γηα ηηο ππφινηπεο, σζηφζν, 9 πεξηπηψζεηο θαχζεο βεινλνηάπεηα ηνπ ίδηνπ πίλαθα ηνπ Κατιίδε (1990)
ππφ πλνή αλέκνπ, έρνπκε:
ROS = 0.0020*BI + 0.0152
(R² = 0.51)
(7)
ROS = 0.0022*LFDI + 0.0388
(R² = 0.66)
(8)
Δ πξνζζήθε, θαηά ζπλέπεηα, ηνπ Wind Factor (WF) ππφ κνξθήο αζξνίζκαηνο ζηνλ BI γηα
ζρεκαηηζκφ ηνπ LFDI, πξέπεη λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, αθνχ απμάλεη θαηά 15% ηελ ππφ ηεο
εμηζψζεσο (7) επεμεγνχκελε δηαθχκαλζε ηηκψλ ηεο ROS ζηε δεχηεξε πεξίπησζε.
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Βπηπιένλ, ν Burning Index (φπσο θαη ν Angstrom) απνηειεί κέηξν ηεο επί % (θαηά βάξνο)
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ λεθξψλ θαπζίκσλ ζε πγξαζία (ππνινγηζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο εμηζψζεηο ηνπ
Simard, 1968) γηα πεξηνξηζκέλα εχξε ζεξκνθξαζηψλ (π.ρ. EMC = -24.36*ln(BI) + 103.45, κε R² =
0.94 γηα ζεξκνθξαζίεο 30-35°C), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εμαηκηζζεί φιε ε πεξίζζεηα χδαηνο πνπ
πξνέξρεηαη απφ βξνρνπηψζεηο. Έηζη, πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ BI κε ηνλ παξάγνληα Rain Correction
Factor (RCF) επηρεηξείηαη δηφξζσζε (κείσζε) ηνπ LFDI, απμαλνκέλνπ ηνπ χςνπο βξνρήο θαη
κεησκέλνπ ηνπ αξηζκνχ εκεξψλ πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ ηειεπηαία βξνρφπησζε. ηαλ RCF=1, ηφηε
έρεη απνβιεζεί θάζε πεξίζζεηα χδαηνο απφ βξνρνπηψζεηο θαη ηα ιεπηά λεθξά θαχζηκα απνξξνθνχλ ή
πξνζξνθνχλ πγξαζία απφ ηελ αηκφζθαηξα αλαιφγσο ησλ απμνκεηψζεσλ θπξίσο ηεο ζρεηηθήο
πγξαζίαο ηνπ αέξα (Johnson θαη Miyanishi 2001). Καιή ζπζρέηηζε κεηαμχ Angstrom Index θαη
λεθξήο δαζηθήο θαχζηκεο χιεο δηαπηζηψζεθε θαη απφ Ganatsas θ.α. (2011).
ΐάζεη ησλ αλσηέξσ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν LFDI είλαη δνκεκέλνο πάλσ ζην ζρήκα (θαηά De
Groot 1987) ηνπ Canadian Forest Fire Weather Index (CFWI), αληηζηνηρψληαο o κελ LFDI ζηνλ Initial
Spread Index (ISI) ηνπ CFWI, ην δε γηλφκελν BI*RCF ζηνλ Fine Fuel Moisture Code (FFMC) ηνπ CFWI.
ζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ LFDI θαη ηεο ηαρχηεηαο εμάπισζεο (ROS, ζε km/h) 48
πεξηπηψζεσλ ειιεληθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, απηή βξέζεθε λα είλαη (ρ. 1):
ROS = 0.048*LFDI - 1.58
(R² = 0.42 θαη S = 0.77)
(9)
Γηα ηηο ίδηεο 48 πεξηπηψζεηο, αιιά κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπο δείθηεο FFDI (Forest Fire
Danger Index) ηνπ McArthur (ρ. 2), F index θαη Fosberg αληίζηνηρα, ε ζρέζε είλαη:
ROS = 0,89*ln(FFDI) – 0,90
(R² = 0.33 θαη S = 0.82)
(10)
ROS = 0,52*ln(F index) + 1,56
(R² = 0.45 θαη S = 0.75)
(11)
ROS = 0,56*ln(Fosberg) - 0,09
(R² = 0.46 θαη S = 0.74)
(12)

ρήκα 1. ρέζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο εμάπισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ (ROS) κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε LFDI.
Figure 1. Relationship of the mean forest fire Rate Of Spread (ROS) with the LFDI values.

ρήκα 2. ρέζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο εμάπισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ (ROS) κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε FFDI ηνπ McArthur.
Figure 2. Relationship of the mean forest fire Rate Of Spread (ROS) with McArthur‟s FFDI values.
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εκεησηένλ φηη θαη νη 48 πεξηπηψζεηο κεηξήζεσλ ηαρχηεηαο ππξθαγηψλ είραλ δηάξθεηα
παξαηήξεζεο κεγαιχηεξε ηεο 1 ψξαο, νπφηε αθνξνχλ κέζεο ηαρχηεηεο εμάπισζεο ησλ ππξθαγηψλ
απηψλ θη φρη ζηηγκηαίεο ηηκέο ηνπο, πνπ κπνξεί λα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξεο (έσο 12 km/h θαηά
Ώζαλαζίνπ 2008). Ώλ απφ φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν νη 24 κεηξήζεηο ηνπ
Ώζαλαζίνπ (2008), σο ερφλησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο κεηξήζεηο κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ
(κεηξήζεηο πνιχ θνληά ζην κέησπν, αιιά θαη ηαρχηεηα άλεκνπ ζην κέζν χςνο ηεο θιφγαο), νη
παξαπάλσ εμηζψζεηο (Νν9-Νν12) γίλνληαη:
ROS = 0.053*LFDI - 1.92
(R² = 0.28 θαη S = 0.91)
(13)
ROS = 1.05*ln(FFDI) - 1.55
(R² = 0.21 θαη S = 0.96)
(14)
ROS = 0.55*ln(F index) + 1.54
(R² = 0.32 θαη S = 0.89)
(15)
ROS = 0.68*ln(Fosberg) - 0.41
(R² = 0.35 θαη S = 0.87)
(16)
Παξαηεξνχκε κείσζε ηνπ R² θαηά 10-15% θαη ζηηο 4 εμηζψζεηο.
Ανπιεχνληαο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ηηο 28 νιηγφιεπηεο (έσο 15 min) παξαηεξήζεηο ηνπ Ώζαλαζίνπ
(2008), απνδεηθλχεηαη φηη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα (25%-30%) θπκαίλεηαη ην R² ζηηο εμηζψζεηο θαη
ησλ 4 δεηθηψλ, κφλν πνπ νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (θιίζεηο ησλ
επζεηψλ) παξνπζηάδνληαη κεγαιχηεξνη (γηα ηνλ εμεηαδφκελν δείθηε ιακβάλνπκε: ROS=0.17*LFDI-7
κε R²=0.25 θαη S=3.12). Ώλ φκσο ην δείγκα καο ζπκπεξηιάβεη φιεο, δειαδή θαη ηηο 76 ζπλνιηθά,
πεξηπηψζεηο ηνπ Ώζαλαζίνπ (2008) κε δηάξθεηα παξαηήξεζεο κηθξφηεξε ηεο 1 ψξαο, ηφηε ην R² θαη
ησλ 4 εμηζψζεσλ πίπηεη ζηα επίπεδα ηνπ 12-16% (14% γηα ηνλ LFDI).
Βθ ηεο αλσηέξσ ζπλνπηηθήο αλαιχζεσο πξνθχπηεη φηη ν LFDI είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθά
απνηειεζκαηηθφο δείθηεο ζε ζπζρέηηζε κε άιινπο κεηεσξνινγηθνχο δείθηεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ε
δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ έρεη ζηεξηρζεί ζε δεδνκέλα ηαρχηεηαο εμάπισζεο ππξθαγηψλ ησλ ρσξψλ,
φπνπ επί δεθαεηίεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη επηρεηξεζηαθά (Willis θ.α. 2001, Goodrick 2002, Sharples
θ.α. 2009), ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα εθηίκεζεο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο εμάπισζεο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο δαζηθψλ ππξθαγηψλ γεληθφηεξα. Δ δε γξακκηθή ηνπ ζρέζε κε ηε ROS, ζε αληίζεζε ηεο
ινγαξηζκηθήο ηνηαχηεο ησλ άιισλ δεηθηψλ, ηνλ αλαδεηθλχεη ζε πην εχρξεζην. Πνζνζηφ
επεμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο ηνπ δείγκαηνο ηηκψλ ηεο ROS 28%-42%, αλάινγα κε ηελ εμίζσζε, δελ
πξέπεη λα ζεσξείηαη δηφινπ επθαηαθξφλεην, δεδνκέλνπ φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζχλζεζε θαη δνκή
ηεο βιάζηεζεο (κνληέια θαχζηκεο χιεο), θιίζε εδάθνπο θαη γεληθφηεξε ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε
ηεο πεξηνρήο, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα εμάπισζεο κηαο δαζηθήο
ππξθαγηάο. Ώο κελ μερλάκε, φκσο, φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ πξνζνκνίσζεο
δαζηθψλ ππξθαγηψλ (πρ Behave Plus), φπνπ νη ελ ιφγσ παξάγνληεο εκπεξηέρνληαη, ππάξρεη πάληνηε
θάπνην πνζνζηφ κε επεμεγνχκελεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηεο ROS (π.ρ. έλα 7% ζηελ εξγαζία ησλ
Ώζαλαζίνπ θαη Ξαλζφπνπινπ 2009).
Βίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζην θπιιάδην ρξήζεο, θαζψο θαη ζηα ζρεηηθά άξζξα
(Willis θ.α. 2001, Madula 2013) πεξί ηνπ δείθηε LFDI δίδνληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηαρχηεηαο
εμάπισζεο ππξθαγηψλ γηα θάζε κηα εθ ησλ 5 θιάζεσλ επηθηλδπλφηεηάο ηνπ ζηε Ν. Ώθξηθή σο εμήο:
< 0.3 km/h γηα κηθξή επηθηλδπλφηεηα (20<LFDI<45),
0.3-1.5 km/h γηα κέηξηα επηθηλδπλφηεηα (45<LFDI<60),
1.5-2 km/h γηα κεγάιε επηθηλδπλφηεηα (60<LFDI<75) θαη
> 2 km/h γηα ηελ αθξαία (LFDI>75).
Έηζη, αλ νη ηηκέο ROS ησλ 0 km/h, 0.3 km/h, 1.5 km/h θαη 2 km/h αληηζηνηρεζνχλ ζηηο ηηκέο 20,
45, 60 θαη 75 ηνπ LFDI, πξνθχπηεη ε εμίζσζε:
ROS = 0.0385*LFDI - 0.97
(17)
νη ππνινγηδφκελεο ηηκέο ROS ηεο νπνίαο ειάρηζηα δηαθέξνπλ εθείλσλ απφ ηηο εμηζψζεηο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηα δεδνκέλα ειιεληθψλ ππξθαγηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ παξαπάλσ.
Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ν δείθηεο LFDI ζρεηίδεηαη κε ηηο ηαρχηεηεο εμάπισζεο ησλ ππξθαγηψλ, είλαη
βέβαην φηη ζα ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο θακέλεο εθηάζεηο. ην ρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ην ζηηθηφ
δηάγξακκα ησλ 390 ππξθαγηψλ απφ φιε ηελ Βιιάδα (πιελ Ώηηηθήο), πνπ θαηά ηελ 3εηία 2014-16
έθαςαλ ηνπιάρηζηνλ 10 Ha δαζψλ, δαζηθψλ θαη ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ ε θάζε κία, ζε ζρέζε κε
ηνλ LFDI. Ώλαγθαζηηθά ν θάζεηνο άμνλαο απνδίδεηαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα. Ώπφ ηηο 390
παξαπάλσ ππξθαγηέο, νη 311 εθδειψζεθαλ εληφο ησλ αληηππξηθψλ πεξηφδσλ ηεο ίδηαο 3εηίαο, ησλ
νπνίσλ ε κέζε θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά απνδίδεηαη κε ηεηξάγσλα γηα θάζε κηα απφ ηηο θιάζεηο
επηθηλδπλφηεηαο ησλ δεηθηψλ LFDI θαη ΓΓΠΠ ζηα ρήκαηα 4 θαη 5. ηα ίδηα ζρήκαηα, κε κπάξεο
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εθαηέξσζελ ησλ ηεηξαγψλσλ απνδίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ κέγηζησλ θαη ειάρηζησλ θακέλσλ
εθηάζεσλ θάζε κηαο απφ ηηο θιάζεηο επηθηλδπλφηεηαο. Ώπφ ην ρήκα 4 πξνθχπηεη φηη νη ππξθαγηέο πνπ
εθδειψζεθαλ θαηά ηηο εκέξεο κε επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο 2 ηνπ LFDI (κέγηζηε εκεξήζηα ηηκή LFDI
κεηαμχ 20 θαη 45) έθαηγαλ θαηά κέζν φξν 22 Ha (θηάλνληαο ην πνιχ ηα 50 Ha), ελψ θαηά ηηο εκέξεο
κε επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο 5 (κέγηζηε εκεξήζηα ηηκή LFDI>75) ε κέζε θαηφκελε επηθάλεηα αλά
ππξθαγηά είλαη 441 Ha (θηάλνληαο έσο 2500 Ha). Ώληίζεηα, θακία ππξθαγηά ηεο 3εηίαο 2014-16 δελ
μεπέξαζε ηα 10 Ha θαηά ηηο εκέξεο κε επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο 1 ηνπ LFDI.

ρήκα 3. ρέζε ηεο θακέλεο επηθάλεηαο ησλ 390 δαζηθώλ ππξθαγηώλ άλσ ησλ 10 Ha ηεο 3εηίαο 2014-16 κε ηηο ηηκέο ηνπ
δείθηε LFDI.
Figure 3. Relationship between the highest daily LFDI values and the size of 390 forest fires (>10 Ha) in Greece during 3
years (2014-2016).

ρήκα 4. ρέζε ηεο κέζεο θακέλεο επηθάλεηαο ησλ 311 δαζηθώλ ππξθαγηώλ άλσ ησλ 10 Ha ησλ αληηππξηθώλ πεξηόδσλ
3εηίαο 2014-16 κε ηηο θιάζεηο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ δείθηε LFDI.
Figure 4. Relationship between the LFDI „s fire danger classes and the mean size of 311 forest fires (>10 Ha) in Greece
during the May-October periods of 3 years (2014-2016).
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ρήκα 5. ρέζε ηεο κέζεο θακέλεο επηθάλεηαο ησλ 311 δαζηθώλ ππξθαγηώλ άλσ ησλ 10 Ha ησλ αληηππξηθώλ πεξηόδσλ
3εηίαο 2014-16 κε ηηο θιάζεηο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ δείθηε ΓΓΠΠ.
Figure 5. Relationship between the General Secretariat for Civil Protection (GSCP) „s fire danger classes and the mean
size of 311 forest fires (>10 Ha) in Greece during the May-October periods of 3 years (2014-2016).

ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ησλ 311 ππξθαγηψλ ζε ζρέζε κε ην δείθηε επηθηλδπλφηεηαο ηεο ΓΓΠΠ
(ρήκα 5), δηαπηζηψλεηαη απμεηηθή κελ, αιιά ιηγφηεξν έληνλε, ηάζε ηεο κέζεο θαηφκελεο επηθάλεηαο
αλά ππξθαγηά, απμαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ επηθηλδπλφηεηαο. Δ ζχγθξηζε ησλ ρεκάησλ 4 θαη 5
αλαδεηθλχεη θαη ηελ αζθάιεηα πνπ εμαζθαιίδεη ε αδεηνδφηεζε ειεγρφκελσλ θαχζεσλ θαηά ηηο
εκέξεο1νπ θαη 2νπ επηπέδνπ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ LFDI, ζε ζρέζε κε ηα ίδηα επίπεδα επηθηλδπλφηεηαο
ηνπ δείθηε ΓΓΠΠ.
Βπαλεξρφκελνη ζην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 3, παξαηεξνχκε φηη γηα ην ζχλνιν ησλ 390 απηψλ
ππξθαγηψλ δελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο θακέλεο ηνπο έθηαζεο θαη ηνπ LFDI, ιφγσ
κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο
10 θαη 100 ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα. πνηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε θη αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε
κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (R²) δελ ππεξβαίλεη ην 7%. Δ
απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ηελ πνιπεηή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηεο
ρψξαο καο ζην ΒΚΒ, κπνξεί λα απνδψζεη ηε κείσζε ηεο δπλεηηθά θαηφκελεο επηθάλεηαο ζηηο
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, κεηαμχ άιισλ:
1. ε ηπρφλ ηαρεία επέκβαζε κε πνιιά κέζα (επίγεηα θαη ελαέξηα).
2. ηηο επλντθφηεξεο, γηα ηε δαζνππξφζβεζε, ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (κηθξφηεξεο
ηηκέο LFDI).
3. ε αζπλέρεηεο ηεο δαζηθήο θαχζηκεο χιεο, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, νηθηζκψλ,
βξαρσδψλ εθηάζεσλ, ζαιαζζίσλ αθηψλ θιπ θαηά ηελ πνξεία ηνπ κεηψπνπ ησλ ππξθαγηψλ.
4. ε κεησκέλε επθιεθηφηεηα ησλ δσληαλψλ θαπζίκσλ ζηηο αξρέο, ζηα ηέιε θαη εθηφο αληηππξηθήο
πεξηφδνπ, θάηη πνπ ζα ζπδεηεζεί παξαθάησ.
Έηζη, ζε έλα ηέηνην δηάγξακκα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ, βαζηθά, νη ππξθαγηέο κε ηηο κεγαιχηεξεο
θακέλεο εθηάζεηο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ δείθηε, δειαδή νη ππξθαγηέο εθείλεο πνπ δελ
κπφξεζαλ εγθαίξσο λα ειεγρζνχλ θαη επεθηείλνληαλ αλεμέιεγθηα, φζν νη ζπλζήθεο ηνπ θαηξνχ, ηεο
βιάζηεζεο θαη ηεο ηνπνγξαθίαο επέηξεπαλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ππξθαγηέο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα
ζρεκαηίδνπλ ηελ παρηά επζεία γξακκή ζην εκηινγαξηζκηθφ δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 3, ε νπνία ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε εθζεηηθήο κνξθήο:
Κακέλε έθηαζε (Ha)= 2.7573*exp(0.1106*LFDI)
(18)
Με ρξήζε, ινηπφλ, ηεο αλσηέξσ εμίζσζεο, πξνθχπηεη πσο θαηά ηηο εκέξεο κε κέγηζηε ηηκή LFDI ίζε
κε 20, 45, 60 θαη 75, αλεμέιεγθηεο δαζηθέο ππξθαγηέο δχλαληαη λα απνηεθξψζνπλ εθηάζεηο ησλ 25,
400, 2101 θαη 11040 Ha αληίζηνηρα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
1. Σα πνψδε θπηά δηέξρνληαη ην θαηλνινγηθφ ζηάδην παληεινχο έιιεηςεο ρισξψλ θχιισλ (fully
cured), ζχκθσλα κε Austin (2008), ψζηε λα ζπκπεξηθέξνληαη σο λεθξά θαχζηκα, κε ηελ
πεξηερφκελε πγξαζία ηνπο λα είλαη ζπλάξηεζε κφλν ηεο αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο θαη
ζεξκνθξαζίαο (Johnson θαη Miyanishi, 2001). ηαλ ηνχην δελ ζπκβαίλεη, φηαλ δειαδή ζηηο αξρέο,
ζηα ηέιε θαη εθηφο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, ηα πνψδε θπηά είλαη νιηθψο ή κεξηθψο πξάζηλα, ε
επθιεθηφηεηά ηνπο κεηψλεηαη απφ ηελ - ππφ ηνπ εδάθνπο πξνζιεθζείζα - πγξαζία (δείθηε ηεο
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νπνίαο απνηειεί ην πνζνζηφ μήξαλζήο ηνπο, ζχκθσλα κε Allan θ.α. 2003), κε απνηέιεζκα
κηθξφηεξεο έληαζεο θαη έθηαζεο ππξθαγηέο γηα δεδνκέλεο ηηκέο LFDI. ε ηέηνηα πεξίπησζε γηα ηε
Νφηηα Ώθξηθή, πξνηείλεηαη απφ ηνλ Trollope θ.α. (2007) νη εθάζηνηε ππνινγηζκέλεο ηηκέο ηνπ
LFDI λα κεηψλνληαη κέζσ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο κε ηνλ ιεγφκελν «Grass Curing Factor», έλα
θιάζκα πνπ ιακβάλεη ηηκή 1 φηαλ ηα πνψδε θπηά είλαη ηειείσο μεξά, 0 φηαλ είλαη ηειείσο ρισξά
θαη φιεο ηηο ελδηάκεζεο ηηκέο αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ μήξαλζήο ηνπο (curring). Γηα ηε ρψξα καο,
βέβαηα, ν Grass Curing Factor γηα ιίγεο κέξεο, θπξίσο ηνλ Ώπξίιην θαη ην Μάην (αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή) θαη κφλν θαηά ηφπνπο δχλαηαη λα ιάβεη ηελ ηηκή 0, δηφηη ε Βιιάδα αθελφο κελ δελ
δηαζέηεη ηηο ηεξάζηηεο εθηάζεηο πννιίβαδσλ ηεο Ννηίνπ Ώθξηθήο, αθεηέξνπ δε νη ρνξηνιηβαδηθέο
ηεο εθηάζεηο ζπληζηνχλ ζπλήζσο έλα κσζατθφ πνσδψλ θαη μπισδψλ θπηψλ δηαθφξνπ βαζκνχ
εδαθνθάιπςεο, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηα είδε θξπγάλσλ θαη ζάκλσλ (ε αθάλα, ε αζηνηβίδα, ην ξείθη
θ.α., φπσο απφ πνιιά ζπκβάληα ππξθαγηψλ έρεη δηαπηζησζεί) θαζίζηαληαη εχθιεθηα αθφκα θαη ην
ρεηκψλα θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ αλνκβξίαο άλσ ησλ 10-20 εκεξψλ (Γθνπβάο θ.α, 2008). Έηζη,
θαηά ηηο εκέξεο κε LFDI>45 ζε πεξηνρή ή επνρή κε ρισξά πνψδε θπηά, πξέπεη ε πξαγκαηηθή
ηηκή LFDI λα ζεσξείηαη κηθξφηεξε απφ ηελ ππνινγηζζείζα, απαηηείηαη, σζηφζν, πεξαηηέξσ
έξεπλα ζρεηηθά κε ην θιάζκα Grass Curing Factor κε ην νπνίν, θαηά πεξίπησζε, πξέπεη απηή λα
πνιιαπιαζηάδεηαη. Βπηπιένλ, ν Grass Curing Factor δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ Rain
Correction Factor, φπσο πξνηείλεηαη απφ Trollope θ.α. (2007) γηα ηελ Νφηηα Ώθξηθή, γηα δχν
ιφγνπο: α) Αηφηη, ζε αληίζεζε κε ηελ αθξηθαληθή ζαβάλα, αθφκα θαη κηθξνχ χςνπο ζεξηλέο
βξνρνπηψζεηο (<5 mm) θαίλεηαη φηη κεηαβάιινπλ ην πδαηηθφ δπλακηθφ, επνκέλσο θαη ηελ
επθιεθηφηεηα, ησλ μπισδψλ θπηψλ (Xanthopoulos θ.α. 2006), πνπ απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε
κνξθή δσληαλήο δαζηθήο θαχζηκεο χιεο ζηα ειιεληθά νηθνζπζηήκαηα. β) Βπεηδή δπλαηέο θαη
κεγάιεο δηάξθεηαο βξνρέο δηαβξέρνπλ θαιά ηελ εχθιεθηε δαζηθή χιε (βεινλνηάπεηα,
θπιινηάπεηα θαη μπιψδε ππνιείκκαηα ζηνλ ππφξνθν ππθλψλ δαζψλ θαη ζακλψλσλ), θάλνληάο
ηελ αλζεθηηθή ζηελ έλαξμε θαη επέθηαζε ησλ ππξθαγηψλ, φπσο εχζηνρα παξαηεξεί θαη
παξαζηαηηθφηαηα (κε δηαγξάκκαηα) απνδίδεη ηε ζρέζε βξνρήο θαη πνξείαο πεξηερφκελεο πγξαζίαο
βεινλνηάπεηα ηξαρείαο πεχθεο ν Κατιίδεο (1990). Βηο ην απηφ ζπλεγνξεί θαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ ηνπ Rain Correction Factor (RCF) θαη ηνπ Drought Factor (DF), βαζηθνχ φξνπ
ζηελ εμίζσζε ππνινγηζκνχ ηνπ Australian McArthur Forest Fire Danger Index (Willis θ.α. 2001),
εθ ηεο νπνίαο πξνθχπηεη ηζρπξφηαηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (RCF=0.09*DF+0.1 κε R² = 0.95 γηα
KBDI>50 mm).
2. Σα μπιψδε θπηά (δέληξα, ζάκλνη, θξχγαλα) είλαη πνιχ εχθιεθηα, εμαηηίαο ειιεηκκαηηθψλ
πνζνηήησλ πεξηερφκελεο πγξαζίαο. Μέηξν ηεο επθιεθηφηεηαο δσληαλψλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ
(έζησ πξνζεγγηζηηθά εθεί φπνπ είλαη αλέθηθηεο νη απαηηνχκελεο κεηξήζεηο) έρεη απνδεηρζεί φηη
είλαη o Keetch-Byram Drought Index (KBDI), επεηδή ζρεηίδεηαη κε ην πδαηηθφ δπλακηθφ ηνπο
(Xanthopoulos θ.α. 2006), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ην πδαηηθφ ηνπο έιιεηκκα
(Ραδφγινπ, 1987). Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο - ππφ εμέιημε - πξνζπάζεηαο εμεχξεζεο ελφο λένπ
παξάγνληα (γηλνκέλνπ) δηφξζσζεο ηνπ LFDI σο ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε KBDI, είλαη
ελζαξξπληηθά. Με ηελ ελ ιφγσ δηφξζσζε, ζηελ νπνία εμ αλάγθεο δελ ζα επεθηαζνχκε, έρεη
επηηεπρζεί αχμεζε ηεο, ππφ ηνπ LFDI, επεμεγνχκελεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ
ζην ρήκα 3 απφ 7% ζε 10%, πνζνζηφ δηφινπ επθαηαθξφλεην, δεδνκέλνπ ησλ άιισλ
πξναλαθεξφκελσλ παξαγφλησλ κείσζεο ησλ δπλεηηθά θαηφκελσλ εθηάζεσλ. Να ζεκεησζεί ηέινο,
φηη δηεξεπλάηαη θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ δνξπθνξηθνχ δείθηε NDVI αληί ηνπ
κεηεσξνινγηθνχ KBDI πξνο ην ζθνπφ ηνχην, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ πεξηερφκελε
πγξαζία ησλ δσληαλψλ θαπζίκσλ (Chuvieco θ.α. 2004), αιιά θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ Grass
Curing Factor (Allan θ.α. 2003, Chaivaranont θ.α. 2018).
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Αηά ηεο αλσηέξσ αλαιχζεσο ζπκπιεξψλεηαη ε πξν δεθαεηίαο αλαπηπρζείζα επηρεηξεκαηνινγία
πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ δείθηε θηλδχλνπ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηεο Ννηίνπ
Ώθξηθήο, LFDI, γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Έλαο δείθηεο απινχζηεξνο, δηφινπ απζαίξεηνο ζηελ
αλάπηπμε, ηθαλνπνηεηηθά απνηειεζκαηηθφο, ζε ζρέζε κε άιινπο γλσζηνχο κεηεσξνινγηθνχο δείθηεο
πνπ επηρεηξεζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο ρψξεο. Δ βειηηζηνπνίεζε θαη ε πηνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ
απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ελφο εχρξεζηνπ δείθηε, αληηθεηκεληθά ππνινγηζκέλνπ γηα θάζε ζεκείν

273

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

ηεο ρψξαο καο, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα θαηαλνεί ην γηαηί ζε κηα
πεξηνρή ιακβάλεη ν δείθηεο κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη δηαθνξεηηθή ζε άιιεο. Ώπνδεηθλχεηαη ινηπφλ
φηη ν LFDI (Lowveld Fire Danger Index):
1. Έρεη σο βάζε ηνπ ην δείθηε Angstrom, νπφηε, γηα κεδεληθή ηαρχηεηα αλέκνπ, νη ηηκέο ηνπ
εθθξάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα έλαξμεο ππξθαγηάο.
2. ρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα επέθηαζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ζηα ειιεληθά
νηθνζπζηήκαηα.
3. Oη κέγηζηεο εκεξήζηεο ηηκέο ηνπ ρξεζηκεχνπλ σο κέηξν ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θαηφκελεο
έθηαζεο, ελψ νη 5 θιάζεηο επηθηλδπλφηεηάο ηνπ σο κέηξν ηεο κέζεο θαηφκελεο έθηαζεο αλά
ππξθαγηά.
Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επθνιία ππνινγηζκνχ ηνπ LFDI κέζσ δηαγξακκάησλ θαη
πηλάθσλ ελφο κφλν θπιιαδίνπ αθφκα θαη ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα
πξφγλσζήο ηνπ γηα ηηο επφκελεο ψξεο ή θαη εκέξεο, ηνλ θαζηζηνχλ ρξεζηκφηαην εξγαιείν ζηε ιήςε
απνθάζεσλ. Δ εθηίκεζε, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ελφο δείθηε ησλ ζπλζεθψλ, αλαθνξηθά κε ηε
δαζνππξφζβεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη απφ πνιχ επλντθέο (ε
ππξθαγηά λα ζβήζεη απφ κφλε ηεο) έσο πνιχ αληίμνεο, είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε
κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ.
4. Βίλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη εξγαιείν έηνηκν γηα επηρεηξεζηαθή ρξήζε θαη ζηε ρψξα καο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, ράξε δε ζηε καζεκαηηθή ηνπ δνκή είλαη εχθνιε ε
ηξνπνπνίεζή ηνπ, κε πξνζζήθε φξσλ ππφ κνξθή γηλνκέλνπ, γηα πξνζαξκνγή (κείσζε) ησλ ηηκψλ
ηνπ θαη εθηφο αληηππξηθήο. Οπσζδήπνηε πξέπεη νη ηηκέο ηνπ λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ Grass
Curing Factor, έλα θιάζκα πνπ γηα ηε ρψξα καο δελ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε ην πνζνζηφ
μήξαλζεο ησλ πνσδψλ θπηψλ, φπσο ηζρχεη γηα ηελ Ώθξηθαληθή ζαβάλα. Σν ζέκα είλαη ππφ
δηεξεχλεζε, φπσο ππφ δηεξεχλεζε είλαη θαη ε ρξήζε ελφο αθφκα ζπληειεζηή, δείθηε ηεο
επθιεθηφηεηαο ησλ μπισδψλ θπηψλ σο ζπλάξηεζε ηνπ δείθηε KBDI ή ηνπ NDVI.
5. Υάξε ζηε καζεκαηηθή ηνπ δνκή, είλαη εχθνιε ε εμεχξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ εμηζψζεσλ
ησλ Wind Factor θαη Rain Correction Factor κε άιινπο, ελδερνκέλσο πην θαιά
πξνζαξκνζκέλνπο ζηελ ειιεληθέο ζπλζήθεο παξάγνληεο, αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Rain
Correction Factor απηφ δελ θαίλεηαη αλαγθαίν, εμαηηίαο ηεο ηζρπξήο ηνπ ζπζρέηηζεο κε ηνλ
Drought Factor ηνπ Ώπζηξαιηαλνχ Αείθηε, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.
6. Μπνξεί εχθνια λα ελζσκαησζεί ζηα δηάθνξα αξηζκεηηθά κνληέια θαηξνχ θαη λα έρνπκε
ιεπηνκεξή πξφγλσζε ησλ ηηκψλ ηνπ γηα 2 ή πεξηζζφηεξεο κέξεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Να ζεκεησζεί, ηέινο, φηη πθίζηαηαη ε επειημία, νη νξηαθέο ηηκέο ησλ 5 επηπέδσλ (θιάζεσλ)
επηθηλδπλφηεηαο ηνπ LFDI λα απνθιίλνπλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο γηα ηε Νφηηα Ώθξηθή θαη λα
δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ, αλαιφγσο ηνπ θνξηίνπ, ηεο ζχλζεζεο θαη δνκήο ηεο
θπξίαξρεο δαζηθήο θαχζηκεο χιεο. Βίλαη επλφεην φηη ιφγσ ηεο έθηαζήο ηνπο, κφλν ζηα πιαίζηα κηαο
Σερληθήο Έθζεζεο δχλαληαη ιεπηνκεξεηαθψο λα αλαπηπρζνχλ θαη λα παξνπζηαζζνχλ φιεο νη
πξναλαθεξφκελεο βειηηψζεηο. Σέινο, εθφζνλ επηρεηξεζηαθά εθαξκνζηεί ν δείθηεο LFDI, επηβάιιεηαη
θαη ε - κέζσ επηηφπνπ παξαηεξήζεσλ - πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ δείθηε κε ηελ
ηαρχηεηα εμάπισζεο ησλ ππξθαγηψλ, εμαηηίαο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εγείξνπλ νη παξαηεξνχκελεο
κε ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο απφ ηα κάιινλ κηθξά θαη εηεξνγελή (αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ηελ
έληαζε, ηελ θαχζηκε χιε θιπ) ρξεζηκνπνηνχκελα δείγκαηα ππξθαγηψλ ηεο πησρήο, κέρξη ζήκεξα,
ζρεηηθήο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο.
Abstract
The necessity for our country to adopt a National Fire Danger Rating System that combines
convenience and objectivity was the reason to document once again the suitability of the Lowveld Fire
Danger Index (LFDI) for the Greek physical conditions. This work proved that LFDI is based on the
Swedish Angstrom Index and it is structured on the Canadian Forest Fire Index. LFDI is related to
Rate Of Spread of the Greek forest fires, its maximum daily values serve as a measure of the
maximum possible burned area, while the 5 risk classes as a measure of the average burned area per
fire. Due to its mathematical structure, modifications are possible for an even better adaptation to
Greek physical conditions.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία αμηνπνηήζεθαλ 56 κεηξήζεηο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηψλ θφκεο ζε
Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε ζηελ Βιιάδα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο CFIS (Crown Fire Initiation and Spread) ζρεηηθά κε α) ηελ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο
θσηηάο απφ ηελ επηθαλεηαθή βιάζηεζε ζηελ θφκε β) ηελ θαηεγνξία ηεο ππξθαγηάο θφκεο (παζεηηθή ή
ελεξγή) θαη γ) ην ξπζκφ εμάπισζήο ηεο (ROS). Βπίζεο, δεκηνπξγήζεθε εκπεηξηθή ζρέζε ε νπνία, γηα
δεδνκέλε ηηκή ππθλφηεηαο ηεο βηνκάδαο ηνπ αλνξφθνπ πνπ είλαη δηαζέζηκε πξνο θαχζε (Canopy
Bulk Density: CBD), ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηνπ ROS ηεο ππξθαγηάο, πάλσ απφ ηελ νπνία ε παζεηηθή
ππξθαγηά θφκεο κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο. Βπηπιένλ, ζπδεηήζεθαλ πεξηνξηζκνί πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ηηο πξνζπάζεηεο πξφβιεςεο ηνπ ROS ησλ θαζνδεγνχκελσλ απφ ηνλ άλεκν, ελεξγψλ
ππξθαγηψλ θφκεο ζε δάζε Υαιεπίνπ πεχθεο κε ππφξνθν πςειψλ καθί.
Λέμεηο θιεηδηά: Πξόβιεςε ζπκπεξηθνξάο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, Ππξθαγηέο θόκεο, Υαιέπηνο πεύθε,
Σξαρεία πεύθε, CFIS.
Βηζαγσγή
ηαλ, θαηά ηελ εμάπισζε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο, ε θσηηά κεηαδνζεί απφ ηελ επηθαλεηαθή
βιάζηεζε (ηνλ ππφξνθν) ζηηο θφκεο ησλ δέλδξσλ (ηνλ αλψξνθν) δειαδή ζηα δαζηθά θαχζηκα πνπ
βξίζθνληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κέηξσλ θαη ζπρλά θαινχληαη θαη ελαέξηα θαχζηκα, ε
ππξθαγηά κεηαηξέπεηαη απφ ππξθαγηά επηθαλείαο ζε ππξθαγηά θφκεο. Ώπφ ηερληθή άπνςε, κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη ππξθαγηέο πνπ εμαπιψλνληαη ζε πνιχ πςεινχο ζακλψλεο, κε χςνο κεγαιχηεξν ησλ
ηξηψλ κέηξσλ θαίγνληαο ην ζχλνιν ηεο βιάζηεζεο, είλαη ππξθαγηέο θφκεο (Albini 1984). Οη ζπλζήθεο
ππφ ηηο νπνίεο ε θσηηά κεηαθέξεηαη ζηελ θφκε θαη ε πεγή θηλδχλνπ πνπ ζπληζηνχλ νη ππξθαγηέο
θφκεο, έρνπλ κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Xanthopoulos 1990, Rothermel 1991a,b, Albini θ.α.
1995, Alexander 1998, Van Wagner 1998, Scott θαη Reinhardt 2001, Cruz θ.α. 2002). Οη ππξθαγηέο
θφκεο μεθηλνχλ ιφγσ ηεο ζεξκφηεηαο ησλ ππξθαγηψλ επηθαλείαο ε νπνία κεηαθέξεηαη κε επαγσγή θαη
αθηηλνβνιία, κε θπξίαξρν κεραληζκφ απηφλ ηεο επαγσγήο (Xanthopoulos 1990, Perminov 2007). ε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη θιφγεο ηεο ππξθαγηάο επηθαλείαο δελ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα αθνπκπνχλ ή
λα εθηείλνληαη κέζα ζηελ θφκε ησλ δέληξσλ γηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάθιεμή ηεο (Alexander 1988,
Alexander θαη Cruz 2012, Alexander θ.α. 2013) ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε θσηηά δελ κεηαθέξεηαη
ζηελ θφκε παξ‘ φιν πνπ νη θιφγεο αθνπκπνχλ ηε βάζε ηεο. Δ ρακειή πεξηερφκελε πγξαζία (MC:
Moisture Content), ε πςειή πεξηερφκελε ζεξκηθή ελέξγεηα ζην θχιισκα, ε παξνπζία εχθιεθησλ
αηζέξησλ ειαίσλ θαη ξεηηλψλ ζηηο βειφλεο, είλαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ηεο ππξθαγηάο θφκεο, αιιά δελ ζπληζηνχλ, απφ κφλεο ηνπο, θχξηνπο
παξάγνληεο εκθάληζήο ηεο (Alexander θαη Cruz 2011). χκθσλα κε ηνπο Butler θαη Reynolds (1997),
νη ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζηε κεηαηξνπή κηαο ππξθαγηάο επηθαλείαο ζε ππξθαγηά θφκεο ζε δάζε
θσλνθφξσλ, είλαη: α) ηα ζπλερή ιεπηά θαχζηκα ζε επαξθή πνζφηεηα θαη θαηάιιειε θαηαθφξπθε θαη
νξηδφληηα δηάηαμε, β) έλα μεξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηθαλφ λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ MC ηνπ ζπλφινπ
ησλ λεθξψλ θαπζίκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε πςειέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη ρακειέο ηηκέο ζρεηηθήο
πγξαζίαο αέξα θαη γ) ηζρπξνί άλεκνη ή απφηνκεο πιαγηέο.
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Ο Van Wagner (1977) αλαγλψξηζε ηξεηο θαηεγνξίεο ππξθαγηψλ θφκεο ζε θσλνθφξα, ηηο
παζεηηθέο, ηηο ελεξγέο θαη ηηο αλεμάξηεηεο ππξθαγηέο θφκεο, αλάινγα κε ην ―βαζκφ εμάξηεζήο‖ ηνπο
απφ ηελ ππξθαγηά επηθαλείαο: α) Παζεηηθή ππξθαγηά θφκεο (passive crown fire) είλαη ε δαζηθή
ππξθαγηά θαηά ηελ νπνία έλα κέξνο ηεο θφκεο ή φιε ε θφκε ηνπ δέληξνπ θαίγεηαη αιιά ε
ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο εμαξηάηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θσηηάο ζηελ επηθαλεηαθή βιάζηεζε
θαη ν ξπζκφο εμάπισζεο (ROS) ηεο ππξθαγηάο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ROS ηεο ππξθαγηάο επηθαλείαο
(Van Wagner 1977). Βθδειψλεηαη φηαλ, κεηά ηελ αξρηθή έλαπζε ηεο θφκεο, ε ππξθαγηά δελ
κεηαδίδεηαη αξθεηά γξήγνξα (Alexander θαη Cruz 2011) δειαδή φηαλ ε ηηκή ηνπ ROS είλαη κηθξφηεξε
ηεο θξίζηκεο ηηκήο θαησθιίνπ ηνπ Van Wagner (1977) ε νπνία εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο
ππθλφηεηαο ηεο δηαζέζηκεο πξνο θαχζε βηνκάδαο ηνπ αλψξνθνπ (Canopy Bulk Density: CBD,
kg/m3). Οη παζεηηθέο ππξθαγηέο θφκεο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζπκπεξηθνξάο: απφ κία ππξθαγηά
επηθαλείαο ρακειήο ή κέηξηαο έληαζεο κε θάπνηεο απφ ηηο θφκεο ησλ πθηζηάκελσλ δέλδξσλ λα
ιακπαδηάδνπλ πίζσ απφ ην κέησπν (Scott θαη Reinhardt 2001) έσο θαη κηα πςειήο έληαζεο ππξθαγηά
ε νπνία εμαπιψλεηαη κε ζρεδφλ ζπκπαγή θιφγα πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ ππφξνθν έσο θαη ηνλ
αλψξνθν, έρνληαο ζρεδφλ πξνζεγγίζεη κηα θξίζηκε ειάρηζηε ηηκή ROS γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε
ελεξγή ππξθαγηά θφκεο. Καηά ηνπο Scott θαη Reinhardt (2001) νη παζεηηθέο ππξθαγηέο θφκεο
παξαηεξνχληαη ζπρλά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν ππφξνθνο θπξηαξρείηαη απφ ςεινχο ζάκλνπο θαη ν
αλψξνθνο είλαη ρακειήο ππθλφηεηαο. Καζψο αλαθιέγνληαη νη πξψηεο θφκεο δέλδξσλ δεκηνπξγνχληαη
θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο κε θαχηξεο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Οη παζεηηθέο
ππξθαγηέο θφκεο κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ θάησ απφ δχν γεληθέο θαηαζηάζεηο, είηε α) φηαλ ην χςνο
ηεο βάζεο ηνπ αλψξνθνπ (Canopy Base Height: CBH, m) θαη ε CBD ζεσξνχληαη ηδαληθά αιιά ε
πςειή MC ηεο θαχζηκεο χιεο θαη ε ζρεηηθά ρακειή έληαζε ηνπ αλέκνπ δελ είλαη ηθαλέο λα
πξνθαιέζνπλ πιήξε θαη έληνλε θαχζε ηεο θφκεο, είηε β) φηαλ ην CBH είλαη κεγαιχηεξν θαη ε CBD
είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο θαησθιίνπ πνπ απαηηνχληαη (π.ρ. ηχπνη πςειψλ ή αλνηθηψλ
δαζηθψλ ζπζηάδσλ) έηζη ψζηε αθφκε θαη ππφ ζπλζήθεο πνιχ μεξψλ θαπζίκσλ θαη ηζρπξνχ αλέκνπ,
λα κελ ππάξρεη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ππξθαγηάο ζε
ελεξγή ππξθαγηά θφκεο. (Van Wagner 1977, Alexander θ.α. 2013).
β) Δ ελεξγή ππξθαγηά θφκεο (active crown fire), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηαζεξή δηάδνζε πςειήο
θαη ζπλεθηηθήο θιφγαο, ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο έσο θαη πάλσ απφ ηνλ
αλψξνθν. Οη δχν «θάζεηο» ηεο θσηηάο – ζηνλ ππφξνθν θαη ζηνλ αλψξνθν - είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν
ζπλδεδεκέλεο θαη δηαδίδνληαη ζαλ κηα ελφηεηα (Van Wagner 1977). Ο ROS ηεο ελεξγήο ππξθαγηάο
θφκεο θαζνξίδεηαη απφ ηε θάζε ηεο ππξθαγηάο ζηελ θφκε ε νπνία εμαξηάηαη φκσο απφ ηε ζεξκφηεηα
πνπ εθιχεηαη απφ ηελ θαχζε ησλ επηθαλεηαθψλ δαζηθψλ θαπζίκσλ (Scott θαη Reinhardt 2001). Γηα λα
εθδεισζεί κηα ελεξγή ππξθαγηά θφκεο, απαηηνχληαη: α) ηθαλφ θνξηίν μεξψλ επηθαλεηαθψλ θαπζίκσλ
πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ππξθαγηάο επηθαλείαο αμηνζεκείσηεο έληαζεο, β) κηθξφ έσο κέηξην
CBH θαη γ) αξθεηά ζπλερήο αλψξνθνο, κέζεο έσο πςειήο CBD (>0,1 kg/m3) κε ζρεηηθά ρακειά ή
ζπλήζε επίπεδα MC ζην θχιισκά ηνπ. Ο ROS ησλ ελεξγψλ ππξθαγηψλ θφκεο θαζνξίδεηαη απφ
θαηλφκελα πνπ δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηά θαη ζπλνδεχνπλ ηελ ηαπηφρξνλε θαχζε ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ελαέξησλ δαζηθψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο
θηλνχκελεο πξνο ηα επάλσ επαγσγηθήο ζηήιεο θαη ηνπ πεδίνπ ηνπ αλέκνπ (Cruz 1999). Ο Van
Wagner (1977, 1993) έρεη αλαπηχμεη θξηηήξηα γηα ηελ εμάπισζε ησλ ελεξγψλ ππξθαγηψλ θφκεο, ηα
νπνία ζπληζηνχλ κηα ηζρπξά ηεθκεξησκέλε πξνζέγγηζε (Alexander θ.α. 2013), φκσο νη πξνζπάζεηεο
πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζπλερίδνπλ λα ζπλαληνχλ κεγάιεο δπζθνιίεο θαη λα
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο.
γ) Δ αλεμάξηεηε ππξθαγηά θφκεο (independent crown fire) δηαδίδεηαη ―απφ θφκε ζε θφκε‖ ρσξίο
ηαπηφρξνλε θαη άκεζε θαηαλάισζε ηεο ππνθείκελεο επηθαλεηαθήο βιάζηεζεο. Βμαπιψλεηαη ζηνλ
αλψξνθν ησλ δέλδξσλ, ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηελ ππξθαγηά επηθαλείαο (Van Wagner 1977, Scott
θαη Reinhardt 2001) θαη ηε ζεξκφηεηα πνπ απηή εθπέκπεη (Van Wagner 1993). Γηα ηελ εθδήισζή ηεο
απαηηνχληαη: α) ε χπαξμε ζπλερνχο αλψξνθνπ κε ρακειή έσο κεζαία CBD δειαδή ε χπαξμε ελφο
ζπλερνχο ζηξψκαηνο ελαέξηαο βιάζηεζεο, β) αζπλήζηζηα ρακειέο ηηκέο MC ζην θχιισκα θαη γ)
αθξαίεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο δειαδή πνιχ ηζρπξφο ή ζπειιψδεο άλεκνο. Δ εκθάληζε
αλεμάξηεηεο ππξθαγηάο θφκεο ζε επίπεδε πεξηνρή είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα θαη γηα λα εθδεισζεί
απαηηνχληαη πνιχ ηζρπξνί ή ζπειιψδεηο άλεκνη κεγάιεο δηάξθεηαο ελψ ππάξρεη κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα λα ιάβεη ρψξα ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ κε απφηνκεο πιαγηέο, αθφκα θαη ππφ ζπλζήθεο
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αλέκσλ κηθξφηεξεο έληαζεο. Βθδειψλεηαη ζπάληα θαη φηαλ εκθαλίδεηαη, ε εθδήισζή ηεο είλαη
βξαρχβηα (Van Wagner 1993, Werth θ.α. 2013), ζε αληίζεζε κε ηηο παζεηηθέο θαη ηηο ελεξγέο
ππξθαγηέο θφκεο.
Βθηφο απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ησλ ππξθαγηψλ θφκεο πνπ είλαη θαζνδεγνχκελεο απφ
ηνλ άλεκν (wind-driven) ππξθαγηέο (Rothermel 1991a), ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο ππξθαγηψλ ησλ
νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά θαη ε εμάπισζε επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ αλάπηπμε ηζρπξήο
θαηαθφξπθεο επαγσγηθήο ζηήιεο (plume-dominated) πνπ πςψλεηαη θαηαθφξπθα πάλσ απφ ηελ
ππξθαγηά (Rothermel 1991a), ζρεκαηίδνληαο κηθξή γσλία κε ηελ θαηαθφξπθν. Βθδειψλνληαη,
ζπλήζσο, φηαλ o άλεκνο δελ είλαη ηζρπξφο θαη παξάιιεια ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κεγάιεο πνζφηεηεο
δαζηθψλ θαπζίκσλ κε ρακειή MC, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ κε πςειφ ξπζκφ απφ ηε
θσηηά. Δ δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ή πξφβιεςεο ηεο εθδήισζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο φισλ απηψλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ή/θαη ηχπσλ ππξθαγηψλ θφκεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζεκαληηθά ηελ
επηινγή θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη λα αλαδείμεη ηνπο
απαξαίηεηνπο δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο ζε κηα πεξηνρή. Δ δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ θαζνξηζηηθά
δηαθνξεηηθψλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο απφ ηνπο δαζνππξνζβέζηεο,
ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηινγή αζθαιψλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ ηαθηηθψλ
δαζνππξφζβεζεο θαζψο θαη ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ ζην επηρεηξεζηαθφ ζέαηξν γηα ηελ
επηινγή θαη ηελ επίηεπμε ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ.
Καζνδεγνχκελεο απφ ηνλ άλεκν ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο έρνπλ κεηξεζεί λα εμαπιψλνληαη κε 6
km/h γηα αξθεηέο ψξεο αθφκε θαη κε 12 km/h γηα πεξίπνπ κία ψξα (Alexander θ.α. 2013). Πέξα απφ
ηηο πξναλαθεξφκελεο ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο ROS πνπ παξαπέκπνπλ ζε εμαηξεηηθά αληίμνεο θαη
αθξαίεο ζπλζήθεο, ζε γεληθέο γξακκέο, θαζψο ν ROS απμάλεηαη θαη ε δηαζέζηκε πξνο θαχζε βηνκάδα
ησλ δαζηθψλ θαπζίκσλ απμάλεηαη επίζεο, ε έληαζε κηαο ελεξγήο ππξθαγηάο θφκεο κπνξεί εχθνια λα
ηεηξαπιαζηαζηεί (π.ρ. απφ 3.000 kW/m ζε 12.000 kW/m), κέζα ζηα πξψηα δεπηεξφιεπηα ηεο
κεηάδνζεο ηεο θσηηάο απφ ηα επηθαλεηαθά δαζηθά θαχζηκα ζηελ θφκε. Σν κήθνο ησλ θινγψλ ηνπο,
κπνξεί λα είλαη δηπιάζην ή ηξηπιάζην ηνπ χςνπο ησλ δέληξσλ, εθπέκπνπλ ηεξάζηηα πνζά ζεξκφηεηαο
θαη ην βάζνο ηεο δψλεο ελεξγήο θαχζεο μεπεξλά ηα 30 ή θαη ηα 45 m (Alexander θ.α. 2013). Οη
ππξθαγηέο θφκεο ζπρλά κεηαδίδνληαη θαη κε αμηνζεκείσην αξηζκφ θαπηξψλ πνπ δεκηνπξγνχλ
ζεκεηαθέο ππξθαγηέο ζε ζεκαληηθέο απνζηάζεηο (Athanasiou θαη Xanthopoulos 2018) θαη
ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ξπζκνχ εμάπισζεο, (Alexander θ.α. 2013) φηαλ νη
απνζηάζεηο κεηάδνζεο επηηξέπνπλ ηελ αλεμάξηεηε εμάπισζε ησλ ζεκεηαθψλ ππξθαγηψλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη (Alexander θαη Cruz 2006). Μηα κεγάιε εξεπλεηηθή πξφθιεζε θαηά ηε πξνζπάζεηα
αλάπηπμεο κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαζνδεγνχκελσλ απφ ηνλ άλεκν ελεξγψλ
ππξθαγηψλ θφκεο, είλαη ε εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ελαεξίσλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηε
θσηηά. Οη βειφλεο, ηα θχιια, νη ιεηρήλεο θαη ηα βξχα θαηαλαιψλνληαη θαηά ηελ εμάπισζε κηαο
πιήξσο αλεπηπγκέλεο ελεξγήο ππξθαγηάο θφκεο (Scott θαη Reinhardt 2001) καδί κε θάπνην θιάζκα
ησλ ιεπηψλ δσληαλψλ θαη λεθξψλ θιαδηψλ (Brown θαη Reinhardt 1991, Brown θαη Bradshaw 1994,
Reinhardt θ.α. 1997). Δ ππφζεζε ησλ Call θαη Albini (1997) φηη νη ππξθαγηέο θφκεο θαηαλαιψλνπλ ην
65% ησλ ιεπηψλ δσληαλψλ θαπζίκσλ ηνπ αλψξνθνπ κηαο ζπζηάδαο, αλ ε MC ηνπο είλαη 100%,
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξεθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο απφ ηελ ππξθαγηά (Scott θαη Reinhardt 2001).
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ζε ππξθαγηέο θφκεο πνιχ κεγάιεο έληαζεο, εθηφο απφ ην ζχλνιν ησλ ιεπηψλ
δσληαλψλ θαπζίκσλ ηεο θφκεο, θαίγεηαη θαη θάπνην θιάζκα ησλ δσληαλψλ θαπζίκσλ πνπ έρνπλ
δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 0,63 cm. Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα εθηηκεζνχλ
(Stocks θ.α. 2004) φπσο θαη νη πνζφηεηεο εθείλεο ησλ βεινλψλ πνπ ελίνηε παξακέλνπλ άθαπηεο.
ηελ Βιιάδα, ν Μεηζφπνπινο (2005), νη Dimitrakopoulos θ.α. (2007) νη νπνίνη βαζίζηεθαλ ζηα
θξηηήξηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνλ Van Wagner (1977, 1989, 1993) θαη ζηε ζρέζε ηνπ Byram
(1959) γηα ηελ έληαζε θαη ην κήθνο θιφγαο ηεο ππξθαγηάο επηθαλείαο θαη νη Mitsopoulos θ.α. (2016)
κε ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ΤΠΤΑΏ, έρνπλ πξνηείλεη κεζφδνπο πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο
ππξθαγηψλ θφκεο ζε Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε νη νπνίεο κπνξνχλ ζην κέιινλ λα αμηνινγεζνχλ, κέζσ
ηεο ζχγθξηζήο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ππξθαγηψλ θφκεο. Δ ζπκβνιή
ησλ παξαπάλσ πξνζπαζεηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο δελδξνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο ησλ
ζπζηάδσλ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εθάζηνηε ελδεδεηγκέλσλ
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δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο πνπ απηνί αλακέλεηαη λα έρνπλ ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Σν κνληέιν ηνπ Van Wagner (1977) απνηειεί επίζεο θαη ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο εθαξκνγήο CFIS
(Crown Fire Initiation and Spread) ησλ Alexander θ.α. (2006) πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ησλ Alexander (1998), Cruz (1999) θαη Cruz θ.α. (2002, 2004, 2005). Γηα ηελ
πξφβιεςε, απφ ην CFIS, ηεο πηζαλφηεηαο κεηάδνζεο ηεο θσηηάο απφ ηνλ ππφξνθν ζηνλ αλψξνθν,
δειαδή ηεο ―έλαξμεο ηεο ππξθαγηάο θφκεο‖ (initiation), ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο: α) ε ηαρχηεηα (έληαζε) ηνπ αλέκνπ ζην χςνο ησλ 10 m (U10, km/h), β) ην θαηαθφξπθν
θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ χςνπο ηεο βάζεο ηεο δσληαλήο θφκεο (Live CrownBH, m) θαη ηνπ κέζνπ
κέγηζηνπ χςνπο ηνπ ππνξφθνπ δειαδή ε κεηαμχ ηνπο πςνκεηξηθή δηαθνξά (FSG: Fuel Strata Gap, m),
γ) κία απφ ηηο ηξεηο δηαζέζηκεο θιάζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ επηθαλεηαθψλ
θαπζίκσλ απφ ηελ ππξθαγηά (SFC Class: Surface Fuel Consumption Class, kg/m2, βι. Πίλαθα 1) θαη
δ) ε εθηηκψκελε ηηκή ηεο MC ζηα ιεπηά λεθξά δαζηθά θαχζηκα (EFFM, %) πνπ είλαη ηαπηφζεκε
παξάκεηξνο κε ηελ FDFMC (%) ηνπ BehavePlus (Andrews θ.α. 2005). Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο
θαηεγνξίαο ηεο ππξθαγηάο θφκεο (ελεξγή ή παζεηηθή) θαζψο θαη ηνπ ROS απηήο, σο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη: α) ε U10, β) ε CBD πνπ ζπρλά θαιείηαη θαη θαηλνκεληθή ππθλφηεηα
ηεο ελαέξηαο θαχζηκεο χιεο θαη αλακέλεηαη λα θαηαλαισζεί απφ κία πιήξσο αλεπηπγκέλε ελεξγή
ππξθαγηά θφκεο (Scott θαη Reinhardt 2001, Cruz θ.α. 2003) θαη γ) ε EFFM.
Δ παξνχζα εξγαζία είλαη ηκήκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ζπγγξαθέα (Ώζαλαζίνπ 2015) θαη
απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηψλ θφκεο, κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ CFIS, γηα ηελ Βιιάδα. Δ ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηψλ
θφκεο, θπξίσο ζε Υαιέπην πεχθε (Pinus halepensis) αιιά θαη ζε Σξαρεία πεχθε (Pinus brutia),
επέηξεςε, επηπιένλ: α) ηε δεκηνπξγία ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εκπεηξηθφ εξγαιείν
πξφβιεςεο ηεο κεηαηξνπήο κηαο παζεηηθήο ππξθαγηάο θφκεο ζε ελεξγή θαζψο θαη β) κηα αξρηθή
πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ αλακελφκελνπ ROS ησλ θαζνδεγνχκελσλ απφ ηνλ άλεκν, ελεξγψλ
ππξθαγηψλ θφκεο ζε Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ππφξνθν πςειψλ καθί. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη θαη ε
αλάπηπμε εκπεηξηθψλ εξγαιείσλ, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ζεκαληηθά ηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηε
δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Ώπφ ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 2007 έσο θαη ζήκεξα, θαηαγξάθνληαη θαη κεηξνχληαη πνζνηηθά
θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Βιιάδα θαη ηαπηφρξνλα ηεθκεξηψλνληαη νη
επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ε θαηγφκελε βιάζηεζε θαη ην γεσκνξθνινγηθφ αλάγιπθν
ησλ πεξηνρψλ φπνπ εμαπιψλνληαη, εθαξκφδνληαο ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ζπγγξαθέα (Ώζαλαζίνπ 2015) θαζψο θαη πην ζπλνπηηθά, ζηηο εξγαζίεο ησλ
Ώζαλαζίνπ & Ξαλζφπνπινο (2009, 2013, 2015) θαη Athanasiou θαη Xanthopoulos (2010, 2014, 2018).
Ώπφ ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζπλερψο εκπινπηίδεηαη, ζηελ παξνχζα εξγαζία
αμηνπνηήζεθε δείγκα 56 κεηξήζεσλ πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηψλ θφκεο ζε Μεζνγεηαθά
πεπθνδάζε.
Οη παξαπάλσ κεηξήζεηο (N=56) ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην αξρηθφ ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ CFIS, ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο θσηηάο απφ ηνλ ππφξνθν ζηνλ
αλψξνθν. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ πνπ αθνινχζεζε, ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε ηεο
θαηεγνξίαο ηεο ππξθαγηάο θφκεο (παζεηηθή ή ελεξγή), αμηνπνηήζεθε ππνζχλνιν 18 κεηξήζεσλ (11
παζεηηθέο θαη 7 ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο, φιεο ζε δάζε Υαιεπίνπ πεχθεο). Οη ππφινηπεο 38
πεξηπηψζεηο εμαηξέζεθαλ δηφηη ήηαλ ππξθαγηέο νη νπνίεο είραλ εμαπισζεί ζε πεξηνρέο κε κηθξέο ή/θαη
αλνηθηέο ζπζηάδεο πεχθεο (ρήκα 1) φπνπ δελ ππήξρε ζπλερήο αλψξνθνο. πλεπψο, γη‘ απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη αλ νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε θαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ θαπζίκσλ
επέηξεπαλ ηελ εθδήισζε ελεξγήο ππξθαγηάο θφκεο, δελ ππήξρε ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εκθάληζή ηεο (Van Wagner 1977, Alexander θ.α. 2013) νπφηε απηέο νη
κεηξήζεηο (N=38) ήηαλ κε ζπγθξίζηκεο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ CFIS γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ππξθαγηάο
θφκεο. ην ηξίην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ CFIS, έιαβε ρψξα ε
ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηνπ ROS 5 θαζνδεγνχκελσλ απφ ηνλ άλεκν, ελεξγψλ ππξθαγηψλ
θφκεο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο θαζψο γηα ηηο ππφινηπεο 2 ππξθαγηέο, ν πξαγκαηηθφο ROS δελ είρε
θαηαζηεί εθηθηφ λα κεηξεζεί ζην πεδίν.
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ρεηηθά κε ηα δεδνκέλα εηζφδνπ ζην CFIS: α) ε U10 πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο
πεδίνπ (Ώζαλαζίνπ 2015), β) ε παξάκεηξνο FSG κεηξήζεθε αμηνπνηψληαο ην ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ θαη
καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ, γ) ε SFC Class, επηιέρζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1, δ) ε EFFM
ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Rothermel (1983) θαη ε) ε CBD ηεο Υαιεπίνπ πεχθεο
εθηηκήζεθε κε βάζε ηα παξαθάησ βήκαηα. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ αξρηθά ζε επίπεδν δέληξνπ
(CrownBD) θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε αλαγσγή ζην επίπεδν ηεο δαζνζπζηάδαο (CBD), επηζηξαηεχνληαο
ηελ παξαδνρή φηη ε βηνκάδα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζηνλ αλψξνθν (Keane θ.α. 1998) πνπ φκσο
ζπρλά απέρεη αξθεηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Scott θαη Reinhardt 2001). Δ CrownBD είλαη ε
δηαζέζηκε πξνο θαχζε πνζφηεηα βηνκάδαο αλά κνλάδα φγθνπ ηεο θφκεο ελφο δέλδξνπ (Scott θαη
Reinhardt 2001). Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο CrownBD, ζπκπεξηειήθζεζαλ νη δσληαλέο βειφλεο ησλ
πεχθσλ, ηα δσληαλά θιαδάθηα κε δηάκεηξν έσο θαη 0,63 cm θαη ηα λεθξά θαχζηκα ηεο 1 θαη ησλ 10 h.
Σα δσληαλά θιαδηά κε δηάκεηξν απφ 0,64 έσο 2,5 cm δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο
θαζψο έγηλε ε ππφζεζε φηη δελ θαηαλαιψλνληαη απφ ηε θσηηά. Ώξρηθά, κεηξήζεθε ε δηάκεηξνο ηεο
θφκεο (D, m), κε ηε βνήζεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ,
ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηεο θφκεο (m2) κε ηελ ππφζεζε φηη ε
πξνβνιή ηεο ζην νξηδφληην επίπεδν είλαη θπθιηθνχ ζρήκαηνο. Με βάζε ηε D, εθηηκήζεθε θαη ε
έκθινηα ζηεζηαία δηακέηξνο (d), αμηνπνηψληαο ηε ζρέζε
(Ώπαηζίδεο
θ.α. 1999, Ώπαηζίδεο θαη Σδηνβάξαο 2000) ε νπνία ιχζεθε σο πξνο d [

(

)

]. ηε

ζπλέρεηα, νη ηηκέο ηεο έκθινηαο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ
ηνπ δηαζέζηκνπ βάξνπο (Crown Fuel Weight ή CFW, kg) ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θαπζίκσλ ηεο
θφκεο νη νπνίεο αζξνίζηεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηεο βηνκάδαο ηεο
θφκεο.
1

3

2

4

ρήκα 1. Μεκνλσκέλα δέλδξα Υαιεπίνπ πεύθεο ιακπαδηάδνπλ θαηά ηελ εμάπισζε ππξθαγηάο ζε πεξηνρή κε πςειά καθί
Figure 1. A stand of isolated Aleppo pine trees torching during the spread of a wildfire in tall maquis
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Πίλαθαο 1. Οη ηξεηο θιάζεηο ηεο θαηαλάισζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θαπζίκσλ. Οη ηηκέο ησλ λεθξώλ θαπζίκσλ (1, 10 θαη
100h) θαη ηνπ δσληαλνύ θιάζκαηνο (LW) είλαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ αληίζηνηρσλ Μ.Κ.Τ. ησλ Dimitrakopoulos θ.α.
(2001) θαη Dimitrakopoulos (2002)
Table 1. Calculating and classifying Surface Fuel Consumption (SFC); the necessary Fuel Load values were derived
from five fuel models for Greece (Dimitrakopoulos θ.α. 2001, Dimitrakopoulos 2002)
πλνιηθό Fuel
πλνιηθό Fuel
SFC Class
Fuel Load θαηεγνξηώλ θαπζίκσλ (t/ha)
Load (t/ha)
Load (kg/m2)
(kg/m2)
1h
10 h
100 h
LW
Γαζηθόο ηύπνο
Τςειά καθί
17,88
13,30
8,50
10,60
50,28
5,028
>2
Υακειά καθί
9,91
6,80
3,60
7,70
28,01
2,801
Ξεξνηάπεηαο
11,84
0,47
0,24
0
12,55
1,255
1 έσο 2
Φξχγαλα (Ώζηνηβίδα)
3,50
1,02
0,28
0,85
5,65
0,565
<1
Υφξηα
4,82
0,49
0
0
5,31
0,531

(
)
Ώμηνπνηψληαο ηηο αιινκεηξηθέο εμηζψζεηο ηεο κνξθήο
( ( ))ησλ
Mitsopoulos θαη Dimitrakopoulos (2007a) γηα ηηο δσληαλέο βειφλεο, ηα δσληαλά θιαδάθηα κε δηάκεηξν
έσο θαη 0,63 cm θαη ηα λεθξά θαχζηκα ηεο 1 θαη ησλ 10h, ιχλνληαο σο πξνο ην CFW ηεο θάζε
θαηεγνξίαο θαη πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηνλ εθάζηνηε ζπληειεζηή δηφξζσζεο ησλ Mitsopoulos θαη
Dimitrakopoulos (2007b), πξνέθπςαλ νη ηξεηο αληίζηνηρεο εμηζψζεηο ηεο κνξθήο
.Δ
δηαζέζηκε πξνο θαχζε ζπλνιηθή βηνκάδα ηεο θφκεο, δηαηξέζεθε κε ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο ηεο
πξνβνιήο ηεο ζην έδαθνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ηεο βηνκάδαο (Crown Fuel Load
ή CFL, kg/m2), ην νπνίν δηαηξέζεθε κε ην θαηαθφξπθν βάζνο (ή χςνο) ηεο θφκεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο CrownBD (kg/m3). Σν χςνο ηεο θφκεο είλαη ε δηαθνξά ηνπ χςνπο ηνπ δέλδξνπ κε ην Live
CrownBH. ηε ζπλέρεηα, ε CrownBD πνιιαπιαζηάζηεθε κε ηνλ εθάζηνηε ζπληειεζηή θάιπςεο ηνπ
αλψξνθνπ (CC, Canopy Cover) πνπ είλαη αδηάζηαην κέγεζνο κε ηηκέο απφ 0,1 έσο 1 θαη πεξηγξάθεη ηελ
νξηδφληηα δηάηαμε ησλ δέληξσλ θαη ην βαζκφ ζπγθφκσζήο ηνπο, ψζηε λα ππνινγηζηεί ε CBD.
Βπηπιένλ, ειέγρζεθε ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εκπεηξηθνχ εξγαιείνπ (θξηηεξίνπ) πνπ λα
ππνινγίδεη - γηα δεδνκέλε ηηκή CBD - ηνλ ειάρηζην ξπζκφ εμάπισζεο (ROScritical) ψζηε ε παζεηηθή
ππξθαγηά θφκεο, λα κεηαηξαπεί ζε ελεξγή θφκεο (Van Wagner 1977). Ώμηνπνηήζεθαλ 5 πεξηπηψζεηο
(Πίλαθαο 2) πνπ ήηαλ θαηάιιειεο γηα απηή ηελ αλάιπζε: α) ηξεηο 3 παζεηηθέο ππξθαγηέο θφκεο πνπ
εμαπιψζεθαλ ζε δάζε Υαιεπίνπ πεχθεο κε ππφξνθν πςειψλ καθί ζε ζρεδφλ επίπεδεο πεξηνρέο,
βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ιίγν πξηλ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ελεξγέο θφκεο θαη ήηαλ θαζνδεγνχκελεο απφ
άλεκν έληαζεο έσο θαη 28 km/h θαη β) 2 ππξθαγηέο πνπ εμαπιψζεθαλ ζηνλ ίδην δαζηθφ ηχπν, ζε
πεξηνρέο κηθξήο κνξθνινγηθήο θιίζεο (Slope), είραλ κφιηο κεηαηξαπεί ζε ελεξγέο θφκεο θαη ήηαλ
θαζνδεγνχκελεο απφ άλεκν (ρήκα 2), έληαζεο έσο θαη 20 km/h. Ώξρηθά, γηα θάζε κία πεξίπησζε,
ππνινγίζηεθε ε CBD, πνπ ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάζηεθε κε ην πξαγκαηηθφ ROS (m/min), γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο παξακέηξνπ (S, kg/m2min) πνπ αλαπαξηζηά ην ξπζκφ θαηαλάισζεο ηεο βηνκάδαο ηεο
θφκεο αλά κνλάδα επηθάλεηαο (Van Wagner 1977), εθηηκήζεθε ε FDFMC θαη νξίζηεθε ε
πεξηερφκελε πγξαζία ζηα δσληαλά μπιψδε θαχζηκα (LW) ζχκθσλα κε κεηξήζεηο νη νπνίεο είραλ
δηεμαρζεί θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.
Πίλαθαο 2. πκπεξηθνξά ησλ ππξθαγηώλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θξηηεξίνπ κεηαηξνπήο ηεο παζεηηθήο
ππξθαγηάο θόκεο ζε ελεξγή θόκεο θαη νη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο θαηά ηελ εμάπισζή ηνπο.
Table 2. Crown fire behaviour that led to the generation of the ROS criterion for active crowning and related
meteorological, topography and forest fuels data.
Καηεγνξία
ROS
CBD
S
FDFMC
LW
Slope
U10
ππξθαγηάο θφκεο
(km/h-m/min)
(kg/m3)
(kg/m2min)
(%)
(%)
(%)
(km/h)
Παζεηηθή
0,96 – 16,0
0,17
2,73
4
80
0
6
Παζεηηθή
0,77 – 12,8
0,19
2,42
5
75
0
10
Παζεηηθή
1,47 – 24,5
0,20
4,94
5
82
0
28
Βλεξγή
1,18 – 19,7
0,19
3,72
4
75
7
13
Βλεξγή
2,23 – 37,2
0,10
3,75
6
80
3
20

Γηα ηηο ηξεηο παζεηηθέο ππξθαγηέο θφκεο ηνπ Πίλαθα 2, νη κέζεο ηηκέο ηνπ ROS (1,07 km/h ή 17,78
m/min), ηεο CBD (0,19 kg/m3), ηεο S (3,36 kg/m2min), ηεο FDFMC (5%) θαη ηεο LW (79%)
αλαπαξηζηνχλ ηηο κέζεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, ιίγν πξηλ ηε κεηαηξνπή ηεο παζεηηθήο ππξθαγηάο
θφκεο ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο θαη ε ζρέζε κεηαμχ CBD θαη ROS, είλαη:
CBD*ROScritical(m/min)=3,36 (1). πλεπψο, κπνξεί λα ππνηεζεί πσο φηαλ CBD=0,19 kg/m3, ηφηε ν
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ROScritical ρξεηάδεηαη λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ 1,07 km/h (ή 17,78 m/min) ψζηε ε παζεηηθή
ππξθαγηά θφκεο λα αξρίζεη λα κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο.
ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηψληαο ηα δελδξνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά αηφκσλ Υαιεπίνπ πεχθεο πςεινχ,
κεζαίνπ θαη ρακεινχ θνξηίνπ ελαέξηαο θαχζηκεο χιεο, ησλ Μεηζφπνπινο θαη Αεκεηξαθφπνπινο
(2007), αξρηθά ππνινγίζηεθαλ πηζαλέο ηηκέο ηεο CrownBD πνπ πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε πηζαλνχο CC
(0,4, 0,7 θαη 0,9) νπφηε πξνέθπςαλ πηζαλέο ηηκέο ηεο CBD (απφ 0,01 έσο 0,14 kg/m3) πνπ
πεξηγξάθνπλ ραξαθηεξηζηηθέο θαηαζηάζεηο πεπθνδαζψλ. Γηα πέληε ηηκέο απφ ην παξαπάλσ δηάζηεκα
ηηκψλ ηεο CBD (ζπγθεθξηκέλα γηα 0,01, 0,04, 0,05, 0,1 θαη 0,14 kg/m3) θαζψο θαη γηα δχν επηπιένλ
ηηκέο (0,2 θαη 0,25 kg/m3), πνπ πεξηγξάθνπλ πνιχ ππθλφ αλψξνθν Υαιεπίνπ πεχθεο, ππνινγίζηεθαλ
νη αληίζηνηρεο αλακελφκελεο ηηκέο ROScritical, αμηνπνηψληαο ηε ζρέζε (1).
Γηα ηηο δχν ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο, νη κέζεο ηηκέο ησλ ίδησλ παξακέηξσλ (ήηνη ROS=1,71 km/h
ή 28,42m/min, CBD=0,14 kg/m3, S=3,73 kg/m2min, FDFMC=5% θαη LW=78%), αλαπαξηζηνχλ ηηο
κέζεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, ιίγν κεηά ηε κεηαηξνπή ηεο παζεηηθήο ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο
(δειαδή ιίγν κεηά ηελ εθδήισζε ηεο ελεξγήο ππξθαγηάο θφκεο) θαη ε ζρέζε κεηαμχ CBD θαη ROS,
είλαη: CBD*ROScritical(m/min)=3,73 (2). Αειαδή φηαλ CBD=0,14 kg/m3, ηφηε ν ROScritical είλαη ιίγν
κηθξφηεξνο απφ 1,71 km/h (ή 28,42 m/min). Ώλ επηπιένλ ιεθζεί ππφςε φηη γηα CBD=0,14 kg/m3, ε
ζρέζε (1), ππνινγίδεη ROScritical=1,44 km/h (ή 24 m/min), ηφηε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ν ROS
ηεο ελεξγήο ππξθαγηάο θφκεο πνπ ζα έρεη κφιηο εθδεισζεί, ζε αλψξνθν Υαιεπίνπ πεχθεο κε CBD =
0,14 kg/m3, ζα είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ 1,44 km/h θαη ιίγν κηθξφηεξνο απφ 1,7 km/h ηείλνληαο
πξνο ηε δεχηεξε ηηκή. Γηα ηηο ίδηεο επηά ηηκέο ηεο CBD πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δεδνκέλν
εηζφδνπ ζηε ζρέζε 1 κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ ηηκψλ ROScritical, ππνινγίζηεθαλ νη
αληίζηνηρεο αλακελφκελεο ηηκέο ROScritical, κε βάζε ηε ζρέζε (2) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 14 δεχγε ηηκψλ
(ROScritical, CBD) ζπζρεηίζηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία θξηηεξίνπ κεηαηξνπήο ηεο παζεηηθήο ππξθαγηάο
θφκεο ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο (ρήκα 3).

ρήκα 2. Καζνδεγνύκελε από ηνλ άλεκν, ελεξγή ππξθαγηά θόκεο, ζην αξρηθό ζηάδην ηεο εθδήισζήο ηεο ζε ώξηκν δάζνο
Υαιεπίνπ πεύθεο (CBD=0,19, U10=13 km/h, θιίζε=7%, πξαγκαηηθόο ROS=1,18km/h ή 19,7m/min, βι. Πίλαθα 3, 2ε εγγξαθή)
Figure 2. A wind-driven, active crown fire – in its initial stage - is spreading through a mature Aleppo pine forest (CBD=0,19
kg/m3, U10=13 km/h, slope=7%, ROS observed=1,18 km/h or 19,7 m/min, see Table 3, record 2)

Ώπνηειέζκαηα
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (Ν=56), ην CFIS πξνέβιεςε φηη ε ππξθαγηά επηθαλείαο ζα κεηαηξαπεί ζε
ππξθαγηά θφκεο. Γηα ηηο 6 απφ ηηο 11 παζεηηθέο ππξθαγηέο θφκεο, ε πξφβιεςε ηνπ CFIS ήηαλ
―ελεξγή‖ ελψ γηα ηε 1 απφ ηηο 7 ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο, ε πξφβιεςε ήηαλ ―παζεηηθή‖. Ώπφ ηε
ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηνπ ROS ησλ 5 ελεξγψλ ππξθαγηψλ θφκεο κε ηηο αληίζηνηρεο

283

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

πξνβιέςεηο ηνπ CFIS – ζηηο νπνίεο ελζσκαηψλνληαη απφ ηελ εθαξκνγή θαη νη εθάζηνηε πξνβιέςεηο
γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ππξθαγηάο θφκεο - πξνέθπςε ν Πίλαθαο 3.
Πίλαθαο 3. Οη πξνβιέςεηο ηνπ CFIS γηα ηηο ελεξγέο ππξθαγηέο θόκεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο
θαη ν ππνινγηζκόο ησλ αληίζηνηρσλ ηηκώλ ηνπ ROScritical
Table 3. CFIS predictions regarding crown fire type and ROS versus observed active crown fire
ROS values and calculation of the corresponded ROScritical values

Ώ/Ώ

ROS
(km/h)

CBD
(kg/m3)

Slope
(%)

U10
(km/h)

1
2
3
4
5

2,40
1,18
2,23
1,76
1,57

0,12
0,19
0,1
0,21
0,25

-3
7
3
29
0

20
13
20
0
27

Πξφβιεςε CFIS
Καηεγνξία
θφκεο
Βλεξγή
Βλεξγή
Βλεξγή
Παζεηηθή
Βλεξγή

ROSCFIS
(km/h)
2,30
2,40
2,20
0,03
4,9

ROScritical
(km/h)

ROS/ROScritical

1.78
1.12
2.13
1.02
0.85

1.35
1.05
1.05
1.73
1.84

Δ ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ηεο CBD κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ROScritical πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηηο
ζρέζεηο (1) θαη (2), νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο ζρέζεο: ROScritical(m/min) =3,55*(CBD)-1 (3), πνπ
απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3. ηε ζπλέρεηα, γηα ηηο ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο ηνπ Πίλαθα 3,
ππνινγίζηεθαλ, κε βάζε ηε ζρέζε (3), νη ηηκέο ηνπ ROScritical θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ
ROS/ROScritical πνπ ηειηθά πξνζηέζεθαλ ζε απηφλ. Ώθνινχζσο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο 1, 4 θαη 5 ηνπ
Πίλαθα 3, νη νπνίεο ήηαλ πιήξσο αλεπηπγκέλεο ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο (Scott θαη Reinhardt 2001,
Cruz θ.α. 2003), ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ηνπ ιφγνπ ROS/ROScritical πνπ ηζνχηαη κε 1,64 ζπλεπψο
κπνξεί λα ππνηεζεί πσο ROS=1,64*ROScritical (4). Βπηζεκαίλεηαη πσο ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζκφ δελ
πεξηιακβάλνληαη νη εγγξαθέο 2 θαη 3 πνπ ήηαλ ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο νη νπνίεο είραλ κφιηο
εθδεισζεί (βι. Πίλαθα 2) θαη δελ ήηαλ πιήξσο αλεπηπγκέλεο.

ρήκα 3. πζρέηηζε ηηκώλ CBD ((kg/m3) κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ROScritical (km/h) πνπ ππνινγίζηεθαλ από ηηο ζρέζεηο (1) θαη
(2),γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θξηηεξίνπ κεηαηξνπήο ηεο παζεηηθήο ππξθαγηάο θόκεο ζε ελεξγή θόκεο
Figure 3. Plot of CBD ((kg/m3) and the corresponded ROScritical (km/h) values calculated from equations (1) and (2), that
led to the generation of the ROS criterion for active crowning

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σν CFIS, επηβεβαίσζε ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα κεηαθνξάο ηεο θσηηάο ζηελ θφκε πνπ ππάξρεη
ζηα κεζνγεηαθά πεπθνδάζε ζηελ Βιιάδα αθφκε θαη θάησ απφ ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο θαχζεο,
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πξνβιέπνληαο θαη γηα ηηο 56 πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, φηη ε ππξθαγηά επηθαλείαο ζα κεηαηξαπεί
ζε θφκεο. Δ επηηπρήο πξφβιεςε απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο ρακειέο ηηκέο ηνπ CBH ηεο Υαιεπίνπ πεχθεο
(Mitsopoulos θαη Dimitrakopoulos 2007b) θαζψο θαη ζηηο πςειέο ηηκέο ηεο SFC Class θαη ρξεηάδεηαη
λα επηζεκαλζεί φηη ην ζχζηεκα πξνέβιεςε θάηη πνπ ήηαλ νπζηαζηηθά πξνθαλέο.
Σα ζθάικαηα θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο θαηεγνξίαο ηεο ππξθαγηάο θφκεο ήηαλ αμηνζεκείσηα. Γηα ην
55% ησλ παζεηηθψλ ππξθαγηψλ θφκεο πνπ εμεηάζηεθαλ (γηα ηηο 6 απφ ηηο 11), ην CFIS πξνέβιεςε φηη
ε ππξθαγηά ζα κεηαηξαπεί ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο κεηά ηε κεηαθνξά ηεο θσηηάο ζηελ θφκε ελψ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ππξθαγηά πνπ θαηαγξάθεθε ζην πεδίν ήηαλ παζεηηθή θφκεο. Δ ρακειή
απφδνζε ηνπ CFIS θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο θαηεγνξίαο ηεο ππξθαγηάο θφκεο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ
ην θαηαθφξπθν θελφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο βάζεο ηεο δσληαλήο θφκεο θαη ηνπ κέζνπ κέγηζηνπ χςνπο
ηνπ ππνξφθνπ (FSG) πνπ ήηαλ πνιχ κηθξφ (≤2m), απφ ηηο κεγάιεο ηηκέο ηεο CBD (0,11<CBD<0,27
kg/m3) θαη γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη απφ ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ πνπ πξνζέγγηζε ηα 27 km/h. Σν
παξαπάλσ ζπκθσλεί κε ηε δηαπίζησζε φηη γηα ηα δάζε Υαιεπίνπ πεχθεο, ηα κνληέια ησλ Wagner
(1977) θαη Cruz θ.α. (2004), πξνβιέπνπλ ηελ εθδήισζε ελεξγψλ ππξθαγηψλ θφκεο κεγάιεο έληαζεο
ζηηο νκήιηθεο ζπζηάδεο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ηνπ δηαζέζηκνπ CFL θαη ηεο CBD ελψ ζε
αλνκνηνγελείο, σο πξνο ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ, ζπζηάδεο πξνβιέπνπλ θπξίσο ηελ εθδήισζε
παζεηηθήο ππξθαγηάο θφκεο (Mitsopoulos θαη Dimitrakopoulos 2007b). Γηα ηελ 1 απφ ηηο 7 ελεξγέο
ππξθαγηέο θφκεο, ην CFIS πξνέβιεςε ιαλζαζκέλα φηη ε ππξθαγηά ζα ―παξακείλεη‖ παζεηηθή
ππξθαγηά θφκεο κεηά ηε κεηαθνξά ηεο θσηηάο ζηελ θφκε. Ώλ θαη ε ηηκή ηεο CBD ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ήηαλ πνιχ πςειή (0,21 kg/m3), θαη ν ππφξνθνο δηείζδπε ζηε βάζε ηνπ αλψξνθνπ θαηά
πεξίπνπ 2m (FSG=-2m), δεδνκέλα ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ πξφβιεςε εκθάληζεο ελεξγήο ππξθαγηάο
θφκεο, ε αδπλακία ζσζηήο πξφβιεςεο εμεγείηαη απφ ην φηη ε ελ ιφγσ ππξθαγηά είρε εμαπισζεί πξνο
ηα αλάληε, ζε πιαγηά κνξθνινγηθήο θιίζεο 29% πνπ πξνθάιεζε ηελ εθδήισζε ηεο ελεξγήο
ππξθαγηάο θφκεο αιιά θάζεηα ζηνλ άλεκν, ρσξίο ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Δ κεδεληθή ηηκή ηνπ αλέκνπ
σο δεδνκέλν εηζφδνπ ζην CFIS θαη κε δεδνκέλε ηελ αδπλακία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο λα
ζπλππνινγίζεη ηελ επίδξαζε ηεο κνξθνινγηθήο θιίζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
(Cruz θ.α. 2002), ην CFIS νπζηαζηηθά πξνέβιεςε ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ππξθαγηάο πνπ εμαπιψλεηαη
ζε επίπεδε πεξηνρή θαη ζε ζπλζήθεο λελεκίαο, αθνχ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ππξθαγηψλ θφκεο, κφλν ζε επίπεδεο πεξηνρέο (Cruz θ.α. 2002).
Γηα ηηο 5 ελεξγέο ππξθαγηέο θφκεο ζε δάζε Υαιεπίνπ πεχθεο (Πίλαθαο 3), ησλ νπνίσλ ν
πξαγκαηηθφο ROS ήηαλ γλσζηφο, έγηλαλ νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο απφ ην CFIS (ROSCFIS), κε βάζε
ην κνληέιν ησλ Cruz θ.α. (2005). Σν πνιχ κηθξφ δείγκα επέηξεςε κφλνλ θάπνηεο παξαηεξήζεηο θαη
κεξηθέο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ CFIS ζηελ Βιιάδα, γηα ηελ
πξφβιεςε ηνπ ROS ησλ ελεξγψλ ππξθαγηψλ θφκεο ζε Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε. Ώπφ πξαθηηθή άπνςε,
νη 4 ππξθαγηέο ηνπ Πίλαθα 3, εμαπιψζεθαλ ζε επίπεδεο πεξηνρέο (απφ -3 έσο θαη +7%) ελψ ε 1
ππξθαγηά ήηαλ πεξίπησζε εμάπισζεο πξνο ηα αλάληε, κε ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαλχζκαηνο ηνπ αλέκνπ
θάζεην ζηε δηεχζπλζε ηνπ δηαλχζκαηνο ηεο θιίζεο.
Δ θαηά πνιχ ππεξεθηηκεκέλε πξφβιεςε ηεο πέκπηεο εγγξαθήο ηνπ Πίλαθα 3 (ROSCFIS=4,9 km/h),
κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πςειή ηηκή ηεο CBD δηφηη ζην κνληέιν ηνπ Cruz (1999) ε ζρέζε κεηαμχ
ησλ ROS θαη CBD είλαη αλάινγε θαζψο θαη ζην φηη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ δελ ήηαλ πνιχ
κηθξή. κσο, δελ είλαη βέβαην φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πςειή CBD επλνεί πάληνηε ηελ αχμεζε
ηνπ ROS ή ην αλ ππάξρεη θάπνηα ηηκή θαησθιίνπ ηεο CBD, πάλσ απφ ηελ νπνία εκπνδίδεηαη ε
γξήγνξε δηάδνζε ηεο θιφγαο ή πεξηνξίδεηαη θαη ε επίδξαζε ηνπ αλέκνπ επάλσ ηεο. Δ ζρεδφλ
κεδεληθή ηηκή ηεο πξφβιεςεο γηα ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε (ROSCFIS=0,03 km/h) έρεη ήδε εμεγεζεί
παξαπάλσ: ην CFIS νπζηαζηηθά πξνέβιεςε ηε ζπκπεξηθνξά κηαο παζεηηθήο ππξθαγηάο θφκεο πνπ
εμαπιψλεηαη ζε επίπεδε πεξηνρή θαη ζε ζπλζήθεο λελεκίαο. Δ δεχηεξε εγγξαθή ηνπ Πίλαθα 3 (βι.
ρήκα 2) αθνξά ζε κία ελεξγή ππξθαγηά θφκεο πνπ είρε κφιηο εθδεισζεί θαη άξα δελ ήηαλ πιήξσο
αλεπηπγκέλε, εμεγψληαο ζε θάπνην βαζκφ, ηελ επίζεο ππεξεθηηκεκέλε πξφβιεςε ηνπ CFIS γη‘ απηήλ
ηελ πεξίπησζε αθνχ ην κνληέιν ηνπ Van Wagner (1977) θαη ηα ππφινηπα κνληέια πνπ απνηεινχλ ηνλ
ππξήλα ηνπ, αλαθέξνληαη ζε ππξθαγηέο θφκεο νη νπνίεο έρνπλ πξνζεγγίζεη έλαλ πεξίπνπ ζηαζεξφ
ξπζκφ εμάπισζεο.
Σν γεγνλφο φηη ηα κνληέια πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ CFIS, βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ
έρνπλ πξνέιζεη απφ ηνλ Καλαδά θαη ηηο Δ.Π.Ώ., εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ
(Cruz θ.α. 2002) ζε Μεζνγεηαθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. Δ ζπδήηεζε, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλψξνθνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ελεξγψλ ππξθαγηψλ θφκεο, είλαη επξεία θαη
πεξηιακβάλεη πνιιέο εηεξφθιεηεο ππνζέζεηο θαη πξνζεγγίζεηο. Σν θπζηθφ κνληέιν ηνπ Grishin (1997)
δείρλεη αχμεζε ηνπ ROS κε ηε κείσζε ηνπ CBD ελψ ην εκπεηξηθφ κνληέιν ηνπ Cruz (1999) δείρλεη
αλάινγε ζρέζε κεηαμχ ησλ ROS θαη CBD. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλεηαη ην κνληέιν ηνπ
Albini (1996) ζηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ CBD, δελ είλαη γλσζηφο. Δ δπζθνιία πνζνηηθήο πεξηγξαθήο ησλ
ζπκπιεγκάησλ δαζηθψλ θαπζίκσλ θαη εηδηθά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θφκεο απνηειεί ζπρλά, ην
ιφγν κε εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππξθαγηψλ θφκεο, κε
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπο (Cruz θ.α. 2003).
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ην CFIS δελ θαίλεηαη λα έρεη ηελ απαηηνχκελε
επαηζζεζία γηα αμηφπηζηε πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππξθαγηψλ θφκεο ζηηο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηα Βιιεληθά πεπθνδάζε, δελ κπνξεί λα πξνηαζεί γηα επξεία επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή
ζηελ Βιιάδα θαη απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζή ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ζα ήηαλ πνιχ
ρξήζηκν λα ελζσκαησζεί ζε θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
δαζνππξνζβεζηψλ θαη ζηειερψλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ψζηε λα αμηνπνηείηαη - καδί θαη κε άιια
ζπζηήκαηα θαη κνληέια πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ - γηα ηε δηεπθφιπλζε
ηεο θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ θπζηθψλ λφκσλ θαη κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηάδνζε ηεο θσηηάο
(Ώζαλαζίνπ 2015, Athanasiou 2018). Δ ζρέζε (3) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο πέληε ππξθαγηψλ θφκεο, νη νπνίεο εμαπιψζεθαλ ζε Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε, φπνπ ε
CBD θπκάλζεθε απφ 0,1 έσο 0,2 kg/m3, ε θιίζε απφ 0 έσο 7% θαη ζε ζπλζήθεο U10 απφ 6 έσο 28
km/h, FDFMC απφ 4 έσο 6% θαη LW απφ 75 έσο 82%. Βίλαη εκπεηξηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί σο θξηηήξην γηα ηελ εθδήισζε ηεο ελεξγήο ππξθαγηάο θφκεο, απαηηεί έλα κφλν δεδνκέλν
εηζφδνπ, ηελ ηηκή ηεο CBD θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξνβιέπεη επηηπρψο ηελ κεηαηξνπή ηεο
παζεηηθήο ππξθαγηάο θφκεο ζε ελεξγή, ρξεηάδεηαη λα αμηνινγεζεί. Δ ηηκή S=3,55 (kg/m2min) είλαη
ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 3 (kg/m2min) ηνπ VanWagner (1977).
ηνλ Πίλαθα 4, παξνπζηάδνληαη ηηκέο ROScritical πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε ηεο ζρέζεο (3),
γηα έλα εχξνο πηζαλψλ ηηκψλ CBD. Γηα ηε δηεπθφιπλζε πηζαλήο επηρεηξεζηαθήο εθαξκνγήο αιιά θαη
αμηνιφγεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, παξαηίζεληαη επίζεο νη εθάζηνηε αληίζηνηρεο
πξνβιέςεηο ηνπ ROS πιήξνπο αλεπηπγκέλεο ελεξγήο θφκεο, κε βάζε αθ‘ ελφο ηνλ ζπληειεζηή 1,64
ηεο ζρέζεο (4), αθ‘ εηέξνπ ηνλ ζπληειεζηή 1,81 πνπ έρεη ππνινγηζηεί γηα ηνλ ίδην δαζηθφ ηχπν απφ
ηνπο Athanasiou θαη Xanthopoulos (2010). Ώπφ πξαθηηθή άπνςε ε εθάζηνηε ηηκή ηεο ROScritical
κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο είλαη ίζε κε ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ ROS ηεο ππξθαγηάο επηθαλείαο αλ θαη θαηά
ηηο πξνζπάζεηεο πεξηγξαθήο θαη κνληεινπνίεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, δελ πξέπεη λα αγλνείηαη πσο δελ
είλαη αθξηβψο ίδηα θαη ην φηη ε πξψηε ηείλεη λα είλαη ιίγν πην πςειή απφ ηε δεχηεξε.
Πίλαθαο 4: Τπνινγηζκόο ησλ ηηκώλ ηνπ ROScritical γηα πηζαλέο ηηκέο ηεο CBD κε βάζε ηε ζρέζε (3) θαη εθηίκεζε ησλ
αληίζηνηρσλ ηηκώλ ηνπ ROS ηεο πιήξνπο αλεπηπγκέλεο ελεξγήο ππξθαγηάο θόκεο, κε βάζε δύν ζπληειεζηέο.
Table 4. Solution of equation (3) for a range of values of CBD and the estimation of the corresponded ROS values of a fullyfledged active crown fire by utilizing two different coefficients
Πξφβιεςε ROS πιήξνπο
Πξφβιεςε ROS πιήξνπο
αλεπηπγκέλεο ελεξγήο ππξθαγηάο
αλεπηπγκέλεο ελεξγήο ππξθαγηάο
ROScritical
θφκεο, κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή 1,81
θφκεο, κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή 1,64
ησλ Athanasiou θαη Xanthopoulos
ηεο ζρέζεο (4)
(2010)
CBD (kg/m3)

(m/min)

(km/h)

(m/min)

(km/h)

(m/min)

(km/h)

0,04

88.8

5.33

145.6

8.73

160.6

9.64

0,05

71.0

4.26

116.4

6.99

128.5

7.71

0,1

35.5

2.13

58.2

3.49

64.3

3.86

0,14

25.4

1.52

41.6

2.50

45.9

2.75

0,17

20.9

1.25

34.2

2.05

37.8

2.27

0,2

17.8

1.07

29.1

1.75

32.1

1.93

0,25

14.2

0.85

23.3

1.40

25.7

1.54

ηνλ Πίλαθα 4 θαη ζην ρήκα 3, θαίλεηαη φηη ελψ γηα CBD≤0,04 kg/m , ε εθδήισζε ελεξγήο
ππξθαγηάο θφκεο είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα ή αδχλαηε. Γηα CBD≤0,05 kg/m3, ε πηζαλφηεηα κεηαηξνπήο
κηαο παζεηηθήο ππξθαγηάο θφκεο ζε ελεξγή είλαη πνιχ κηθξή, θαζψο ν ROS ηεο πξέπεη λα πξνζεγγίζεη
3
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θαη λα μεπεξάζεη ηελ ηηκή 4,26 km/h (ή 71 m/min). Ώθφκα φκσο θη αλ ν RΟS μεπεξάζεη απηή ηελ
ηηκή, ζα εθδεισζεί κάιινλ κηα παζεηηθή ππξθαγηά θφκεο κεγάιεο έληαζεο ε νπνία δελ ζα
αλακέλεηαη λα κεηαηξαπεί ζε ελεξγή ππξθαγηά θφκεο (Alexander θαη Cruz 2011), εμ‘ αηηίαο ηεο
ρακειήο CBD. Βπηπιένλ, αλ θαη ζε πεξηπηψζεηο πνιχ ππθλψλ πεπθνδαζψλ νη ηηκέο ηνπ CBD είλαη
πςειέο, άξα νη ηηκέο ηνπ ROScritical αλακέλεηαη λα είλαη ρακειέο νπφηε ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο
ελεξγήο ππξθαγηάο θφκεο αλακέλεηαη λα είλαη κεγάιε, ελ ηνχηνηο θάηη ηέηνην κπνξεί λα κελ
επηηπγράλεηαη είηε ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ ζην χςνο ιίγν πάλσ απφ
ηελ θνξπθή ηνπ αλψξνθνπ εμ‘ αηηίαο ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο ηεο βιάζηεζεο είηε επεηδή ε
δαζνζπζηάδα θαηά θάπνηνλ ηξφπν απηνπξνζηαηεχεηαη ιφγσ ηεο ζπκπαγνχο δνκήο ηεο είηε θαη επεηδή
είλαη πξνζηαηεπκέλε απφ ηνλ άλεκν ιφγσ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο
νπφηε ε έληαζε ηνπ αλέκνπ εθεί είλαη πεξαηηέξσ κεησκέλε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζπλήζσο
εθδειψλεηαη κηα παζεηηθή ππξθαγηά θφκεο πςειήο έληαζεο ε νπνία δελ κεηαηξέπεηαη εχθνια ζε
ελεξγή. Βπηπιένλ κεηξήζεηο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δαζηθψλ ππξθαγηψλ θφκεο ζην κέιινλ, ζα
επηηξέςνπλ ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Πίλαθα 4 θαζψο θαη πεξαηηέξσ έιεγρν
ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ CFIS, επίζεο.
Βπραξηζηίεο
Δ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί ηκήκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ζπγγξαθέα πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε ζε έλα κέξνο ηεο, απφ ηε Αηεζλή Έλσζε γηα ηηο Ααζηθέο Ππξθαγηέο (International
Association of Wildland Fire) δηακέζνπ ηεο ππνηξνθίαο γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο (Doctoral Student
Scholarship Award) γηα ην έηνο 2014.
Abstract
This paper presents: i) a testing of fifty-six field observations of crown fire behaviour versus
predictions from CFIS (Crown Fire Initiation and Spread) software tool, regarding crowning onset,
crown fire type and Rate of Spread (ROS), for Mediterranean pine forests and ii) an empirical equation
(criterion) that was developed and calculates, for any specified value of Canopy Bulk Density (CBD),
the critical surface ROS value (threshold) above which active crowning can be sustained, in
Mediterranean pine forests. Some limitations regarding active crown fire ROS prediction, were
addressed and discussed, also. Even though CFIS, was deemed as inappropriate for operational use in
Greece before further testing, it might still be quite useful as a training tool for the estimation of crown
initiation and could be suitably incorporated in firefighters training courses.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πξνζηαζία Ααζώλ

ΑΏΕΚΒ ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΏΕ ΣΒΥΝΔΣΔ ΝΟΔΜΟΤΝΔ:
ΤΥΒΣΕΔ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΧΝ
Σνθαηιίδνπ, Ώζελά1; Σζακαζιίδεο, Δξαθιήο2
Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Πιεξνθνξηαθά θαη Βπηθνηλσληαθά πζηήκαηα, 2252, Λαηζηά,
Κχπξνο, atocat@aua.gr
2
Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Πιεξνθνξηαθά θαη Βπηθνηλσληαθά πζηήκαηα, 2252, Λαηζηά,
Κχπξνο, iraklistsamas@gmail.com
1

Πεξίιεςε
Δ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλά ηελ ζπλέξγεηα δχν επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ – δηαρείξηζεο δαζηθψλ
ππξθαγηψλ θαη Σερλεηήο Ννεκνζχλεο - θαη κειεηά ηελ ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο ζην πξφβιεκα ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ο ζηφρνο είλαη λα εληνπηζηνχλ, κέζα απφ ηηο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη απφ ηελ
δηεζλή βηβιηνγξαθία, εθείλεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ επθπείο κεζνδνινγίεο θαη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο
απφθαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ. ηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
πεδίνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη,
ψζηε λα πξνθχςνπλ ηάζεηο θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν
πεδίσλ. Ώπφ ηελ αλάιπζε απηή πξνθχπηεη ε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηα νθέιε ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
θαη δηαθαίλεηαη δπλακηθή γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθέο Ππξθαγηέο, Μεζνδνινγίεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο, Δπθπή πζηήκαηα
Τπνβνήζεζεο Απόθαζεο, Σάζεηο ζηελ Γηαρείξηζε Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ.
Βηζαγσγή
Παξά ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπο ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο, ηα Ααζηθά Οηθνζπζηήκαηα είλαη
εθηεζεηκέλα ζε πνιιαπινχο θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελείο θηλδχλνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθή
ζέζε θαηέρνπλ νη δαζηθέο ππξθαγηέο. Οη ππξθαγηέο πξνθαινχλ εθηεηακέλεο δεκίεο ζηα Ααζηθά
Οηθνζπζηήκαηα, εηδηθά ζε πεξηνρέο κε μεξφ θαη ζεξκφ θιίκα. Βηδηθφηεξα, νη ππξθαγηέο πξνθαινχλ:
(α) απψιεηεο ζηα έκβηα φληα, δειαδή ζε αλζξψπνπο, ζηελ παλίδα θαη ηε ρισξίδα (β) ζηνπο θπζηθνχο
πφξνπο θαη ηηο θαηαζθεπέο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε επηηάρπλζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη
ε δηαηάξαμε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ηνπ εδάθνπο, ε αχμεζε ησλ πιεκκπξψλ
θαη ε θαηαζηξνθή έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη (γ) ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη, ε
επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε επηηάρπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, απφ ηελ απειεπζέξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ζσκαηηδίσλ
θαπλνχ ζηελ αηκφζθαηξα (Pyne θ.α. 1996). Οη ππξθαγηέο πξνθαινχλ επίζεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο,
ζρεηηθέο κε ηε κείσζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο (μπιεία, θξνχηα) θαη κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ Αάζνπο (πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο, αλαςπρή), κε ηελ απψιεηα ηδησηηθψλ
πεξηνπζηψλ (γεσξγηθψλ θαη αζηηθψλ) θαη κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ δεκφζησλ έξγσλ ππνδνκήο. Σέινο,
ζε πεξηνρέο κε μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο Βιιάδαο, νη ππξθαγηέο
επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία εξεκνπνίεζεο (Neary 2009). Ο δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ θαηαζηξνθψλ
απφ ηηο ππξθαγηέο ζηα Ααζηθά Οηθνζπζηήκαηα θαη ηηο γεηηληάδνπζεο ζε απηά πεξηνρέο είλαη
επηβεβιεκέλνο εμαηηίαο ηφζν ησλ απσιεηψλ ζε αλζξψπηλεο δσέο, δαζηθφ θεθάιαην, ηδησηηθέο
πεξηνπζίεο, δεκφζηεο ππνδνκέο φζν θαη ηεο εθηεηακέλεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλεηήο
λνεκνζχλεο ζε πνιιά εξεπλεηηθά πεδία, θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. ‘ απηφ ην πιαίζην
εξεπλάηαη ε ζπκβνιή ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά
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αληηθείκελα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ε ζπζρέηηζε απηψλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο
δηεζλνχο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο.
ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη κεζνδνινγίεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο,
ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ θαη ζπδεηνχληαη ηα επξήκαηα.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Ώξρηθά ζπιιέρζεθαλ απφ δηεζλείο βάζεηο δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, ζρεηηθέο κε ην πξφβιεκα πνπ
κειεηάκε, 144 εξγαζίεο θαη ζην ηειηθφ ζηάδην επηιέρζεθαλ εθείλεο πνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην
εξεπλεηηθφ εξψηεκα (Πίλαθαο 1).
Ώπφ ηελ κειέηε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπγθεληξψζεθε πξνέθπςαλ (α) 7 εξεπλεηηθά αληηθείκελα ζρεηηθά
κε δαζηθέο ππξθαγηέο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε ηα φξηα ησλ
εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ δελ είλαη πάληα πιήξσο δηαθξηηά. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ επηιέρζεθε ε
θαηεγνξηνπνίεζε πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. (β) ε ρξήζε 9 κεζνδνινγηψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο
(Πίλαθαο 3), πνπ γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηελ ζπλέρεηα.
Πίλαθαο 1. Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο Έξεπλαο
Table 1. Research Bibliography
Ώ/Ώ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ΐηβιηνγξαθηθέο Ώλαθνξέο
Alonso-Betanzos θ.α. 2002
Alonso-Betanzos θ.α. 2003
Angayarkkani 2010
Arrue θ.α. 2000
Artés θ.α. 2017
Bodrozic θ.α. 2006
Bolourchi θ.α. 2013
Brun θ.α. 2012
Bui θ.α. 2017
Castelli θ.α. 2015
Cencerrado θ.α. 2012a
Cencerrado θ.α. 2012b
Cencerrado θ.α. 2015
Cortez θ.α. 2007
Devisscher 2016
Dutta θ.α. 2014
Ghisu θ.α. 2015
Hamadeh θ.α. 2015
Hessburg θ.α. 2007
Iliadis 2005
Iliadis θ.α. 2010
Iliadis θ.α. 2010
Jaber θ.α. 2001
Jafarzadeh θ.α. 2017
Kalabokidis θ.α. 2012
Kaloudis θ.α. 2005
Kant θ.α. 2012
Mata θ.α. 2010
Neary 2009
Özbayoğlu θ.α. 2012
Safi θ.α. 2013
Sakr θ.α. 2010
Sasikala θ.α. 2001
Satir θ.α. 2016
Soliman θ.α. 2010
Stipaničev 2012
Stula θ.α. 2012
Subramanian θ.α. 2018
Tsataltzinos θ.α. 2011
Wybo θ.α. 1995
Xuehua θ.α. 2016
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Πίλαθαο 2. Δξεπλεηηθά αληηθείκελα δαζηθώλ ππξθαγηώλ
Table 2. Forest Fire Research Topics
Βξεπλεηηθά Ώληηθείκελα – Research Topics
ΏΝΕΥΝΒΤΔ ΚΏΕ ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ ΠΤΡΚΏΓΕΏ - FIRE
DETECTION/MONITORING
ΒΚΣΕΜΔΔ ΚΏΜΜΒΝΔ ΒΚΣΏΔ - ESTIMATION OF BURNED AREA

ύληκεζε
(Abbreviation)
FDM
EBA

ΒΚΣΕΜΔΔ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΠΤΡΚΏΓΕΏ - FIRE DANGER ASSESSMENT

FDA

ΒΞΒΛΕΞΔ ΠΤΡΚΏΓΕΏ - FOREST FIRE EVOLUTION

FE

ΠΡΟΐΛΒΦΔ ΒΞΏΠΛΧΔ ΠΤΡΚΏΓΕΏ - FOREST FIRE SPREAD PREDICTION

FSP

ΠΟΛΤΠΏΡΏΓΟΝΣΕΚΟΕ ΑΒΕΚΣΒ ΠΤΡΚΏΓΕΏ - FIRE PREDICTION INDEX /FACTORS

FPIF

ΠΡΟΛΔΦΔ ΠΤΡΚΏΓΕΏ - FOREST FIRE PREVENTION

FP

Νεπξσληθά δίθηπα (Neural Networks): Σα λεπξσληθά δίθηπα είλαη κηα ζρεηηθά λέα πεξηνρή ηεο
ηερλεηήο λνεκνζχλεο, θαη απνηεινχλ κηα πξνζπάζεηα κίκεζεο ησλ βηνινγηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ.
Ώπνηεινχληαη απφ ππνινγηζηηθνχο θφκβνπο δηαζπλδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη δέρνληαη εηζφδνπο
θαη παξάγνπλ κηα έμνδν εάλ ελεξγνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο. Οη είζνδνη
θαη νη έμνδνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηπξνζσπεχνπλ
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο επίιπζε
πξνβιήκαηνο. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε ηθαλφηεηα
κάζεζεο, δειαδή, ε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ λα επηιχεη έλα πξφβιεκα. Δ
κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο (Haykin 1999).
Αζαθήο Λνγηθή (Fuzzy Logic): H αζαθήο ινγηθή απνηειεί γελίθεπζε ηεο θιαζζηθήο ινγηθήο θαη
είλαη κηα πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο πεξηγξαθήο ηεο αζάθεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.
Βμειίρζεθε ξαγδαία ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα θαη βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ
πνπ εηζήρζε απφ ηνλ Lotfi Zadeh (Zadeh 1965). Δ κεζνδνινγία απηή κνληεινπνηεί κε κεγαιχηεξε
πηζηφηεηα ηελ δηαδηθαζία ζπιινγηζκνχ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ φηαλ ππάξρεη παξνπζία αβεβαηφηεηαο.
Μεραλέο Γηαλπζκάησλ Τπνζηήξημεο (Support Vector Machines - SVM): Δ κεζνδνινγία ησλ SVM
πξνέθπςε απφ ηελ βαζχηεξε αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
παξάγεη θαιά απνηειέζκαηα γελίθεπζεο ζε πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο πξνηχπσλ (pattern
classification) παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρεη ελζσκαησκέλε γλψζε γηα ην πξφβιεκα (Russell θαη
Norvig 2010).
Δπθπείο Πξάθηνξεο (Agents): Οη απηφλνκνη πξάθηνξεο ή επθπείο πξάθηνξεο ζηελ ηερλεηή
λνεκνζχλε είλαη απηφλνκεο ππνινγηζηηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλνληαη
ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο (ελίνηε κέζσ αηζζεηήξσλ) θαη κπνξνχλ λα ελεξγνχλ κέζα ζ‘ απηφ, εθφζνλ
ηζρχνπλ θάπνηεο ζπλζήθεο πνπ ηηο ελεξγνπνηνχλ. ε έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη δπλαηφλ λα
δξνπλ πνιινί επθπείο πξάθηνξεο θαη ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ λνεκνζχλεο
θαη ηθαλφηεηαο ηνπο (Russell θαη Norvig 2010) .
Γελεηηθνί Αιγόξηζκνη (Genetic Algorithms): Οη γελεηηθνί αιγφξηζκνη απνηεινχλ κηα κέζνδν
αλαδήηεζεο βέιηηζησλ ιχζεσλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη
εκπλεπζκέλνο απφ ηε βηνινγία θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο. Υξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο φπσο
ε επηινγή, ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη ε κεηάιιαμε ψζηε λα πξνθχςεη κηα βέιηηζηε ιχζε (Russell θαη
Norvig 2010).
πζηήκαηα Καλόλσλ (Rule Based Systems): Ώπηά πεξηέρνπλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ
αλαπαξηζηνχλ ηε γλψζε ησλ εηδηθψλ, έλα δηεξκελέα θαλφλσλ ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο κεραλή
εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ηε δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε, θαζψο, θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. Οη θαλφλεο
ησλ πζηεκάησλ Καλφλσλ έρνπλ ηελ κνξθή «Βάλ <ζπλζήθε (εο)> ηφηε <ελέξγεηεο> ».
Μεραληθή κάζεζε (Machine Learning): Δ κεραληθή κάζεζε απνηειείηαη απφ ζχλνιν αιγνξίζκσλ
πνπ απηνβειηηψλνληαη ψζηε λα επηιχνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα. Δ κεραληθή κάζεζε ζεσξείηαη σο ην
θπξηφηεξν εξγαιείν εξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο χπαξμεο πνιιψλ δεδνκέλσλ (big-data). Δ κεραληθή
κάζεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε πνηθίινπο ηνκείο φπσο νη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, ε
βηνινγία θαη ε ηαηξηθή (Naqa θαη Murphy 2015).
πιινγηζηηθή βαζηζκέλε ζε πεξηπηώζεηο (Case based reasoning - CBR): Δ κεζνδνινγία CBR
βαζίδεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηελ βνήζεηα ηεο εκπεηξίαο ησλ ιχζεσλ πνπ δφζεθαλ ζε
παξφκνηα πξνβιήκαηα ζην παξειζφλ (Russell θαη Norvig 2010).
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Κπςεισηά Απηόκαηα (Cellular Automata): Ώπνηεινχλ κηα ζπιινγή θπςειψλ πνπ είλαη
δηαηεηαγκέλεο ζε έλα πιέγκα κε ηξφπν ψζηε θάζε θπςέιε λα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζή ηεο, σο
ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν θαλφλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο
θαηαζηάζεηο ησλ γεηηνληθψλ θπςειψλ.
Πίλαθαο 3. Μεζνδνινγίεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο
Table 3. A.I. Methodologies
Μεζνδνινγία Σ.Ν. (A. I. Methodology)

ύληκεζε (Abbreviation)

ΝΒΤΡΧΝΕΚΏ ΑΕΚΣΤΏ - NEURAL NETWORKS

ΝΝ

ΏΏΦΔ ΛΟΓΕΚΔ - FUZZY LOGIC

FL

ΜΔΥΏΝΒ ΑΕΏΝΤΜΏΣΧΝ ΤΠΟΣΔΡΕΞΔ - SUPPORT VECTOR
MACHINES

SVP

ΤΣΔΜΏΣΏ ΚΏΝΟΝΧΝ - RULE BASED SYSTEMS

RB

ΓΒΝΒΣΕΚΟΕ ΏΛΓΟΡΕΘΜΟΕ - GENETIC ALGORITHMS

GA

ΤΛΛΟΓΕΣΕΚΔ ΠΒΡΕΠΣΧΒΧΝ - CASE BASED REASON

CBR

ΚΤΦΒΛΧΣΏ ΏΤΣΟΜΏΣΏ - CELLULAR AUTOMATA

CA

ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΜΏΘΔΔ - MACHINE LEARNING

ML

ΒΤΦΤΒΕ ΠΡΏΚΣΟΡΒ - AGENTS

AG

Ώπνηειέζκαηα
Ώπφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα. ην
ρήκα 1 απεηθνλίδεηαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ ζπγθεληξψζεθε. Ώπφ ην ζρήκα απηφ πξνθχπηεη φηη θπξηαξρνχλ ηα
αληηθείκελα ησλ πνιππαξαγνληηθψλ δεηθηψλ ππξθαγηάο, ηεο αλίρλεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο
ππξθαγηάο θαη ηεο πξφβιεςεο εμάπισζεο ππξθαγηάο.
Βξεπλεηηθα Ώληηθείκελα Ααζηθώλ Ππξθαγηώλ (%)

8%

FDM

19%

EBA
FDA

32%

11%

FE
FSP

11%
15%

4%

FPIF
FP

ρήκα 1. Δξεπλεηηθά Αληηθείκελα Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ (%)
Figure 1. Percentage of Forest Fires research topic (%)

ην ρήκα 2 δίλεηαη ζπλνιηθά ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή κεζνδνινγηψλ Σερλεηήο Ννεκνζχλεο.
Ώπφ ην ζρήκα απηφ πξνθχπηεη φηη δεκνθηιέζηεξεο, ζην ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, είλαη
νη ρξήζεηο ηεο αζαθνχο ινγηθήο, ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ινγηθψλ θαλφλσλ.
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Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή κεζνδνινγηώλ Σερλεηήο Ννεκνζύλεο
ΝΝ

4% 2%
2%

11%

FL

20%

SVP
RB

11%

GA

28%

17%

CBR
CA

5%

ML
ρήκα 2. Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή κεζνδνινγηώλ Σερλεηήο Ννεκνζύλεο
Figure 2. Percentage of Artificial Intelligence Methodologies

ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία, θαηά εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, ζπκκεηνρή ηεο ρξήζεο
κεζνδνινγηψλ Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ζηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά αληηθείκελα ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ. Ώπφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη κεζνδνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεθηηθά ζηα δηάθνξα
αληηθείκελα. ε νξηζκέλα αληηθείκελα γίλεηαη ρξήζε πεξηζζφηεξσλ κεζνδνινγηψλ, γηα παξάδεηγκα,
ζηελ εθηίκεζε θακέλεο έθηαζεο (EBA) ελψ ζε άιια αληηθείκελα κηθξφηεξε ρξήζε, φπσο ζηελ
εμέιημε ππξθαγηάο, (FE).
Πίλαθαο 4. Πνζνζηηαία πκκεηνρή Μεζνδνινγηώλ Σερλεηήο Ννεκνζύλεο αλά εξεπλεηηθό αληηθείκελν
Table 4. Percentage of A.I. Methodologies per research topic
ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΟ
ΏΝΣΚΒΕΜΒΝΟ

ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΒ ΣΒΥΝΔΣΔ ΝΟΔΜΟΤΝΔ
NN

FL

FDM

21

21

EBA

23

22

FDA

20

20

FE

50

FSP

12

FPIF

23

45

FP

20

20

SVP

RB

GA

CBR

CA

ML

29
22

11

AG
29

11

11

40

20
50
62

4

13

13

23

5

20

40

Δ ρξνληθή εμέιημε ηεο ρξήζεο ησλ κεζνδνινγηψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο δίλεηαη ζην ρήκα 3, απφ
φπνπ δηαπηζηψλεηαη επξχηεξε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ κεζνδνινγηψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.
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ρήκα 3. Υξνληθή εμέιημε ρξήζεο κεζνδνινγηώλ Σερλεηήο Ννεκνζύλεο ζην πεδίν ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ
Figure 3. Temporal Evolution of usage of Artificial Intelligence methodologies for forest fires

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη φηη ζηα κειεηψκελα επηά εξεπλεηηθά αληηθείκελα δαζηθψλ
ππξθαγηψλ αληηπξνζσπεχνληαη ζε πνζνζηφ 32% νη πνιππαξαγνληηθνί δείθηεο ππξθαγηάο (FPIF), ζε
πνζνζηφ 19%, ε αλίρλεπζε θαη παξαθνινχζεζε ππξθαγηάο (FDM), ζε πνζνζηφ 15% ε πξφβιεςε
εμάπισζεο ππξθαγηάο (FSP) θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ηα ππφινηπα (ρήκα 1). Ώπφ ηελ αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ δηαθαίλνληαη ηάζεηο ζπζρεηηζκνχ θαηεγνξηψλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
πεδίνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη κεζνδνινγηψλ ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ δηεξεχλεζή ηνπο. Ώλαιπηηθφηεξα, α) ε κεζνδνινγία ηεο αζαθνχο ινγηθήο (FL) εκθαλίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κε πνζνζηφ 28% θαη ηα ζπζηήκαηα θαλφλσλ (RB) κε πνζνζηφ 17% (ρήκα 2).
Οη κεζνδνινγίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πέληε απφ ηα επηά εξεπλεηηθά αληηθείκελα (FDM, EBA,
FDA, FPIF, FP) (Πίλαθαο 4). Σα παξαπάλσ εξεπλεηηθά αληηθείκελα εκπεξηέρνπλ αβεβαηφηεηα θαη
κπνξνχλ λα πξνζνκνησζνχλ κε βάζε ηε ζπιινγηζηηθή ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. πλεπψο, ε ρξήζε ησλ
δχν παξαπάλσ κεζνδνινγηψλ αηηηνινγείηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
απηνχ ηνπ είδνπο β) ην ζχλνιν ηεο ρξήζεο ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ηα
λεπξσληθά δίθηπα (NN) ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ 20% (ρήκα 2). Δ ρξήζε ησλ ΝΝ δηαηξέρεη φια ηα
εξεπλεηηθά αληηθείκελα (Πίλαθαο 4). Δ επξεία ρξήζε ηνπο κπνξεί λα αηηηνινγεζεί απφ ηελ ηθαλφηεηά
ηνπο λα επεμεξγάδνληαη κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ γ) Οη επθπείο πξάθηνξεο (AG) ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε πνζνζηφ 11% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξήζεο ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο (ρήκα 2) θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πέληε απφ ηα επηά εξεπλεηηθά αληηθείκελα (FDM, EBA, FDA, FPIF, FP)
(Πίλαθαο 4). ΟΕ ππφινηπεο κεζνδνινγίεο έρνπλ κηθξφηεξε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή.
Βλδηαθέξνλ είλαη επίζεο ην εχξεκα ηεο ρξήζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο κεζνδνινγηψλ ηεο
Σερλεηήο Ννεκνζχλεο αλά εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εθηίκεζε θακέλεο
έθηαζεο (EBA) ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο NN, FL, SVP, RB, GA, AG, ζηνπο
πνιππαξαγνληηθνχο δείθηεο ππξθαγηάο (FPIF) νη ηερλνινγίεο NN, FL, SVP, RB, AG, ζηελ αλίρλεπζε
θαη παξαθνινχζεζε ππξθαγηάο (FDM) θαη ζηελ πξφιεςε ππξθαγηάο (FP) νη ηερλνινγίεο NN, FL, RB,
AG (Πίλαθεο 3 θαη 4). Ώπφ ην ρήκα 3 πξνθχπηεη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο κεζνδνινγηψλ ηερλεηήο
λνεκνζχλεο κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ζηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Ώπηφ θαηαδεηθλχεη κηα σξίκαλζε θαη δηείζδπζε ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζην
παξαπάλσ πεδίν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ γεληθφηεξε εμάπισζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη
εηδηθφηεξα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο νη κεζνδνινγίεο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο
πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηε δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δαζηθέο
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ππξθαγηέο . Βπηπιένλ, δηαθαίλεηαη αχμεζε απηήο ηεο ηάζεο θαζψο εληζρχεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο ζηελ ηαρχηεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα
νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζε επθπή ζπζηήκαηα.
Abstract
The present research explores the collaboration of two scientific areas and studies the proposals to find
solutions to forest fire problems and in particular that of forest fires through artificial intelligence. The
aim is to identify, through research in the international literature, those cases where artificial
intelligence is used to assist to the solution of the problem of forest fires, as well as, the categorization
of the intelligent methodologies used and the problems they attempt to solve, in order to identify the
correlations and finally to draw useful conclusions on the cooperation between the two scientific areas.
Useful findings result from the research on artificial intelligence methodologies used by the
researchers and a deeper analysis of these findings reveals interesting patterns on the use of specific
methodologies for specific aspects of the forest fires problem, relating the nature of the problem and
the methodologies. Finally, it becomes obvious that a synergy between these two scientific areas is
certainly beneficial in addressing the problem, as well as, the fact that in the future artificial
intelligence can offer important assistance in forest fires management.
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Ααζηθήο

Πεξίιεςε
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα είδε ηεο
εληνκνπαλίδαο ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο θπζηθήο εμάπισζεο ηνπο, σο απφξξνηα ηεο απμαλφκελεο
κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο αγαζψλ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σα εηζβιεηηθά απηά είδε
εληφκσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή απεηιή ηφζν γηα ηελ ηνπηθή βηνπνηθηιφηεηα φζν θαη γηα
ηελ νηθνλνκία φπσο έρεη ήδε θαηαγξαθεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Βμεηάδνληαο ην ζχλνιν ησλ
εηζβιεηηθψλ εληφκσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Βιιάδα κέρξη ην 2014, κπνξεί θαλείο λα εμάγεη
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο απηψλ ησλ εηδψλ φζν θαη ησλ δηαδξνκψλ
πνπ απηά αθνινπζνχλ κε ζηφρν ηελ απνηξνπή παξφκνησλ εηζβνιψλ ζην κέιινλ ή ζηελ πεξίπησζε
πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηνπο θαη ηε ιήςε ησλ αλάινγσλ κέηξσλ
πεξηνξηζκνχ. ηελ Βιιάδα απφ ηνλ 15ν αηψλα κέρξη θαη ην 2014, έρνπλ εληνπηζηεί θαη θαηαγξαθεί
266 εηζβιεηηθά είδε εληφκσλ, ησλ νπνίσλ ε πξνέιεπζε δελ είλαη νκνηφκνξθε θαη αληηθαηνπηξίδεη
ηνπο εκπνξηθνχο δεζκνχο φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά: εηζβιεηηθά είδε εληόκσλ, βηνπνηθηιόηεηα, Διιάδα.
Βηζαγσγή
Οη νξγαληζκνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηαβάιινληαο ηελ πεξηνρή
εμάπισζεο ηνπο είηε απηφ ζεκαίλεη ηελ επέθηαζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε λέεο πεξηνρέο είηε ηελ
ππνρψξεζε ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ νη ζπλζήθεο είλαη αθφκε επλντθέο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο (Huntley
2007, Sahney θ.α. 2010, Pimm θ.α. 2014). Ώπηφο ν ηξφπνο ηεο θπζηθήο θίλεζεο ησλ εηδψλ, αθνξνχζε
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γεηηνληθέο πεξηνρέο, θαη γηα απηφ ην ιφγν ε επίδξαζε ηνπο ζηελ βηνπνηθηιφηεηα
παξέκελε ζρεδφλ ακειεηέα (Gillespie θαη Roderick 2002, Gaston θ.α. 2003). Ώπηή ε θαηάζηαζε έρεη
αιιάμεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο ε αλεμέιεγθηε κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ θαη
αγαζψλ επλφεζε ηελ εηζαγσγή αιιφρζνλσλ εηδψλ ζε πεξηνρέο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ ζε ζέζε
λα πξνζεγγίζνπλ κφλν κέζσ ηεο θπζηθήο εμάπισζεο ηνπο, κε ζπλέπεηεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά
δχζθνιν αθφκε λα εθηηκεζνχλ επαξθψο (Roques 2010, Seebens θ.α. 2017).
Παξά ηελ θαηά γεληθή νκνινγία αξλεηηθή επίδξαζε ησλ εηζβιεηηθψλ απηψλ νξγαληζκψλ (Paini
θ.α. 2016), κφιηο ην 2005 εκθαλίζηεθε ε πξψηε επίζεκε βάζε θαηαγξαθήο ηνπο (DAISIE) γηα ηελ
Βπξψπε (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe, http://www.europe-aliens.org/).
ε απηήλ ηελ βάζε θαηαγξαθήο, ηα ρεξζαία αξζξφπνδα (θπξίσο ηα έληνκα) απνηεινχλ ην 23% ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ εηδψλ, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη ην ιφγν πνπ ηα επφκελα ρξφληα εκθαλίζηεθαλ
πνιιέο ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο κφλν γηα θπηνθάγα έληνκα (Kirkendall θαη Faccoli 2010). ιεο
απηέο νη πξνζπάζεηεο θαηέιεμαλ ζηνλ θαηάινγν EASIN (European Alien Species Information
Network, http://easin.jrc.ec.europa.eu/), ν νπνίνο θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έηνο
θαη ηελ ρψξα πξψηεο θαηαγξαθήο θάζε εηζβιεηηθνχ είδνπο γηα ηελ Βπξψπε (Katsanavekis θ.α. 2015).
Δ θαηαγξαθή ησλ εηζβιεηηθψλ εληφκσλ ζηελ Βιιάδα γηλφηαλ απνζπαζκαηηθά (γηα παξάδεηγκα
Anagnou-Veroniki θ.α. 2007), θαη νη ιίζηεο θαηαγξαθήο εληφκσλ αθνξνχζαλ θπξίσο ελδεκηθά είδε
(Kailidis 1991, Avtzis θαη Avtzis 2001, Avtzis θ.α. 2013). ηελ παξνχζα έξεπλα, παξνπζηάδεηαη ην
ζχλνιν ην εηζβιεηηθψλ εληφκσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Βιιάδα απφ ην 15 ν αηψλα κέρξη θαη ην
2014, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ ηφζν νη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχλ απηά ηα είδε θαηά ηελ
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εηζαγσγή ηνπο ζηελ Βιιάδα φζν θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε θάζε εηζβνιή, ψζηε
απηή ε γλψζε λα αμηνπνηεζεί ζηελ πξφιεςε παξφκνησλ εηζβνιψλ ζην κέιινλ ή, φηαλ απηφ δελ είλαη
εθηθηφ, ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ιήςε κέηξσλ ελάληηα ζηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε ηνπο.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε βάζε δεδνκέλσλ DAISIE θαη ν θαηάινγνο
EASIN, φπνπ αλαδεηήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηα εηζβιεηηθά έληνκα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ
Βιιάδα απφ ην 15ν αηψλα κέρξη θαη ην 2014. Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηε
γεληθφηεξε εηθφλα ζηελ Βπξψπε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζηα είδε πνπ
είλαη εηζβιεηηθά ζε φιε ηελ Βπξψπε θαη φρη γηα είδε πνπ είλαη ελδεκηθά ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο
Βπξψπεο θαη ζεσξνχληαη εηζβιεηηθά ζε άιιεο. Χο έηνο εκθάληζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην έηνο πνπ
εληνπίζηεθε γηα πξψηε ρξνληά θαη θαηαγξάθεθε επίζεκα ζε κηα ρψξα, ψζηε λα ππάξμεη έλα θνηλφ
επίπεδν ζχγθξηζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ.
Με ηε βνήζεηα ησλ θαηαγξαθψλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο βάζεηο δεδνκέλσλ, εμεηάζηεθε ε
ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ αλά
ηάμε εληφκσλ γηα ηελ Βιιάδα, ελψ επίζεο δεκηνπξγήζεθε δηαγξάκκαηα γηα ηελ πξνέιεπζε αιιά θαη
ηηο βηνινγηθέο-δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εηδψλ απηψλ. Σέινο, απνηππψζεθε κε κνξθή δηαγξάκκαηνο
ε πνξεία θαηαγξαθήο εηζβιεηηθψλ εηδψλ ζηελ Βιιάδα απφ ηνλ 15ν αηψλα κέρξη θαη ην 2014. Γηα λα
είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ππνινγίζηεθε ν ξπζκφο θαηαγξαθήο εηζβιεηηθψλ εηδψλ πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ αλά έηνο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ νπνία
δηαηξέζεθε ε πεξίνδν απφ ην 1500 κέρξη θαη ην 2014.
Ώπνηειέζκαηα
ηελ Βιιάδα κέρξη θαη ην 2014 έρνπλ εληνπηζηεί θαη θαηαγξαθεί 266 εηζβιεηηθά είδε εληφκσλ
(Πίλαθαο 1), κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο λα έρεη εληνπηζηεί γηα πξψηε θνξά ζηελ επεηξσηηθή
Βιιάδα (255 είδε – 96%), ελψ ζηα λεζηά ν αξηζκφο ήηαλ ζαθέζηαηα κηθξφηεξνο (11 είδε – 4%). Σα
είδε απηά αλήθνπλ ζε 10 ηάμεηο εληφκσλ θαη ζπλνιηθά 78 νηθνγέλεηεο (Πίλαθαο 1), κε ηηο έμη
πνιππιεζέζηεξεο νηθνγέλεηεο λα ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ ην 40% ησλ εηδψλ (104 είδε), θαη ηηο
ππφινηπεο 72 νηθνγέλεηεο λα πεξηιακβάλνπλ ηα ππφινηπα 162 είδε. Δ ηάμε ησλ Δκίπηεξσλ
πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα είδε (88 είδε – 33%), κε ηηο ηάμεηο ησλ Κνιενπηέξσλ θαη ησλ
Τκελνπηέξσλ λα αθνινπζνχλ (61 είδε – 23% θαη 58 είδε – 22%, αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 1). ζνλ
αθνξά ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο απηψλ ησλ εηδψλ, ε πιεηνλφηεηα είλαη θπηνθάγα (140 είδε) κε
κφιηο 50 είδε λα είλαη ζαπξνθπηηθά ελψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 73 είδε είλαη παξαζηηηθά (ρήκα 1).
ρεηηθά κε ηηο πξνειεχζεηο απηψλ ησλ εηδψλ, ην 75% πξνέξρεηαη απφ ηελ Ώζία, ηελ Ώθξηθή θαη ηε
ΐφξεηα Ώκεξηθή (ρήκα 2). Δ θαηαλνκή φκσο ησλ Σάμεσλ αλά πξνέιεπζε δελ είλαη νκνηφκνξθε,
θαζψο ε Ώζία είλαη ε πην θνηλή πξνέιεπζε γηα Κνιεφπηεξα (28% ησλ εηζβιεηηθψλ Κνιεφπηεξσλ),
Λεπηδφπηεξα (26% ησλ εηζβιεηηθψλ ιεπηδνπηέξσλ), Τκελφπηεξα (29% ησλ εηζβιεηηθψλ
Τκελφπηεξσλ) θαη Δκίπηεξσλ (36% ησλ εηζβιεηηθψλ Δκίπηεξσλ) ελψ ε ΐφξεηα Ώκεξηθή είλαη πην
θνηλή πξνέιεπζε ησλ Αίπηεξσλ (42% ησλ εηζβιεηηθψλ Αίπηεξσλ). Ο ξπζκφο εληνπηζκνχ ησλ
εηζβιεηηθψλ εληφκσλ ζηελ Βιιάδα παξνπζηάδεη κηα δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία πιένλ αλέξρεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2.5 θαηαγξαθέο εηζβιεηηθψλ εηδψλ αλά έηνο (ρήκα 3).
Σέινο, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ ελδεκηθψλ εηδψλ θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εηζβιεηηθψλ
εηδψλ ηεο Βιιάδαο αλά ηάμε εληφκσλ, ήηαλ ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r2=0.4767, p=0.0045)
(ρήκα 4).
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Τκελόπηεξα

Αίπηεξα

Λεπηδόπηεξα

Κνιεόπηεξα

Βίδνο
18
1
4
1
1
1
11
4
1
7
1
3
1
1
3
1
1
4
3
1
1
8
2
1
1
1
2
4
1
3
2
1
2
5

Δκίπηεξα

Οηθνγέλεηα
Agromyzidae
Braulidae
Cecidomyiidae
Culicidae
Drosophilidae
Muscidae
Sphaeroceridae
Anobiidae
Anthicidae
Apionidae
Bostrichidae
Carabidae
Cerambycidae
Chrysomelidae
Ciidae
Coccinellidae
Cryptophagidae
Dryophthoridae
Hydrophilidae
Laemophloeidae
Latridiidae
Lyctidae
Nitidulidae
Silvanidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
Blatellidae
Blattidae
Aleyrodidae
Anthocoridae
Aphididae
Coccidae
Coreidae
Diaspididae
Eriococcidae
Flatidae
Margarodidae
Miridae
Pentatomidae
Phylloxeridae
Pseudococcidae
Psyllidae

Πίλαθαο 1. Αξηζκόο εηζβιεηηθώλεηδώλ αλά νηθνγέλεηα θαη ηάμε
Table 1. Number of species per family and insect order
Σάμε
Βίδνο
Οηθνγέλεηα
Σάμε
2
Aphelinidae
1
Agaonidae
3
Braconidae
2
Ceraphronidae
2
Chalcididae
1
Cynipidae
1
Encyrtidae
5
Eulophidae
2
Eurytomidae
1
Formicidae
2
Figitidae
1
Pteromalidae
3
Siricidae
12
Tenthredinidae
1
Trichogrammatidae
6
Arctiidae
2
Castniidae
1
Gelechiidae
2
Gracillariidae
3
Noctuidae
2
Nymphalidae
1
Pyralidae + Crambidae
8
Tineidae
1
Tortricidae
2
Yponomeutidae
6
Linognathidae
Φζηξάπηεξα
1
Ectopsocidae
Αηθηπόπηεξα
2
Liposcelididae
Φσθόπηεξα
3
Psyllipsocidae
1
Trogiidae
34
Ceratophyllidae
ηθσλάπηεξα
10
Pulicidae
1
Phlaeothripidae
Θπζαλόπηεξα
19
Thripidae
2
1
1
2
1
1
6
2

Reduviidae

2

Tingidae

2
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ρήκα 1. Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ εηζβιεηηθώλ εληόκσλ ηεο Διιάδαο
Figure 1. Feeding behavior of Greece‟s invasive species

ρήκα 2. Πξνέιεπζε ησλ εηζβιεηηθώλ εληόκσλ ηεο Διιάδαο
Figure 2. Origin of Greece‟s invasive species
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ρήκα 3. Ρπζκόο θαηαγξαθήο εηζβιεηηθώλ εληόκσλ ζηελ Διιάδα
Figure 3. Rate of detection of invasive species in Greece

ρήκα 4. πζρέηηζε αλάκεζα ζηα ελδεκηθά θαη ηα εηζβιεηηθά είδε εληόκσλ ζηελ Διιάδα (αλά ηάμε εληόκσλ)
Figure 4. Correlation between endemic and invasive species in Greece (per insect order)

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Βλψ ζηελ Βιιάδα θαηαγξάθεθαλ 266 εηζβιεηηθά είδε εληφκσλ απφ ηνλ 15ν αηψλα κέρξη θαη ην
2014, ζε άιιεο Βπξσπατθέο ρψξεο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν νη θαηαγξαθέο ήηαλ αξθεηά πεξηζζφηεξεο
(700 θαη 690 εηζβιεηηθά είδε εληφκσλ ζε Εηαιία θαη Γαιιία αληίζηνηρα) (Roques 2010β). Με ηελ
αλαγσγή φκσο απηψλ ησλ θαηαγξαθψλ αλά κνλάδα επηθάλεηαο θάζε ρψξαο, εκθαλίδεηαη κηα
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθά ζπζρέηηζε, πνπ ππνδειψλεη ηελ άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θαηαγξαθέο
εηζβιεηηθψλ εηδψλ εληφκσλ θαη ηεο έθηαζεο θάζε ρψξαο (r = 0.3621, p = 0.0384 - Roques 2010). Δ
θαηαλνκή ησλ1418 εηζβιεηηθψλ εηδψλ εληφκσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηελ Βπξψπε
ζπλνιηθά ζε ηάμεηο, είλαη αληίζηνηρε κε απηήλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα εηζβιεηηθά είδε εληφκσλ ηεο
Βιιάδαο, κε ηηο ηάμεηο ησλ Δκίπηεξσλ, ησλ Κνιεφπηεξσλ θαη ησλ Τκελφπηεξσλ λα είλαη νη πην
πνιππιεζείο, ζπγθεληξψλνληαο πεξηζζφηεξα απφ ην 75% ησλ εηδψλ. Βμεηάδνληαο ηα εηζβιεηηθά
έληνκα ηεο Βιιάδαο ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο, δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη νη θχξηεο πνιππιεζείο
νηθνγέλεηεο (Aphelinidae, Encyrtidae, Aphididae, Coccidae, Diaspididae) πεξηιακβάλνπλ είδε ησλ
νπνίσλ ην κέγεζνο είλαη κηθξφ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αληρλεπηνχλ (Roques,
2010). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νηθνγέλεηεο εληφκσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ είδε κε κέγεζνο κεγαιχηεξν
ζψκαηνο (ι.ρ. Cerambycidae, Curculionidae θ.α.) έρνπλ κηθξφηεξε παξνπζία αλάκεζα ζηα εηζβιεηηθά
είδε εληφκσλ (Kenisθ.α. 2007).
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Ώπφ ηα 266 είδε εηζβιεηηθψλ εληφκσλ ηεο Βιιάδαο, πεξηζζφηεξα απφ ην 50% είλαη θπηνθάγα
έληνκα, θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ ηεο Βπξψπεο, ελψ ηα παξαζηηηθά
είδε εληφκσλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 27% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ θαη αλήθνπλ θπξίσο
ζηα Τκελφπηεξα (52 απφ ηα 74 είδε). Σα Κνιεφπηεξα απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη θπξίσο θπηνθάγα ή
ζαπξνθάγα, κε ειάρηζηα είδε λα είλαη αξπαθηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην Harmoniaaxyridis ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ελάληηα ζηηο αθίδεο (Majerus θ.α. 2006). ρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ εηζβιεηηθψλ
εηδψλ, απηή δελ είλαη νκνηφκνξθε, κε ηελ Ώζία, ηελ Ώθξηθή θαη ηε ΐφξεηα Ώκεξηθή λα είλαη νη
πεξηνρέο πξνέιεπζεο ησλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ. Ώθφκε θαη ζε επίπεδν Σάμεο φκσο δελ ππάξρεη
ηζνθαηαλνκή, θαζψο απφ ηελ Ώζία πξνέξρνληαη ηα πεξηζζφηεξα Κνιεφπηεξα, Λεπηδφπηεξα,
Τκελφπηεξα θαη Δκίπηεξα, ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ εληαηηθνπνηεκέλε εκπνξηθή
δξαζηεξηφηεηα κε ρψξεο ηεο Ώζίαο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Βιιάδα.
Βμεηάδνληαο ην ξπζκφ θαηαγξαθήο εηζβιεηηθψλ εηδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ζηελ Βιιάδα,
κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο αιιά θαη ηεο
Βπξψπεο. Έηζη ινηπφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα, νη δχν παγθφζκηεο
ζπξξάμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην αζηαζέο πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηε ιήμε
ηνπο, δελ επλννχζε ηελ ελδπλάκσζε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ
εηζβιεηηθψλ εηδψλ εληφκσλ λα είλαη ζρεηηθά ρακειφο. Σελ επφκελε φκσο πεξίνδν (1950-1974) αιιά
αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ην 1975 κέρξη ζήκεξα, ν ξπζκφο θαηαγξαθήο ησλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ
εληφκσλ απμάλεηαη ξαγδαία, εμέιημε πνπ ζρεηίδεηαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη
πξντφλησλ ηφζν αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Βπξψπεο φζν θαη απφ ηξίηεο ρψξεο (Liebhold θ.α. 2012,
Brenton-Rule θ.α. 2016, Roques θ.α. 2016).
Πνιιέο θνξέο νη νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε εηζβνιή μεληθψλ εηδψλ εληφκσλ ζε κηα ρψξα
επηζθηάδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο εμέιημεο (Kenis&Branco 2010, Painiθ.α.
2016), ηδηαίηεξα αλ ζε απηέο πξνζηεζεί αθφκε θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο εληνκνθηφλσλ (Pimentel θ.α.
2005). Γηα παξάδεηγκα, ε εηζβνιή κφλν ηνπ DiabroticavirgiferavirgiferaLeConte (Coleoptera,
Chrysomelidae) ζηελ Βπξψπε επέθεξε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαιακπνθηνχ θαηά 30% (Sivcev θαη
Tomasev 2002), ελψ κνληέια πξφβιεςεο εθηηκνχλ φηη ην νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζηελ Βπξψπε ζα
αλέιζεη εηεζίσο ζε 500 εθ. € (http://www.europealiens.org/pdf/Diabrotica_virgifera%20virgifera.pdf).
Έηζη ινηπφλ, κε δεδνκέλν φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Βιιάδα νη θαηαγξαθέο εηζβιεηηθψλ εηδψλ
εληφκσλ είλαη ζπρλέο θαη πνιιέο θνξέο νη ζπλέπεηεο ηνπο είλαη ζχλζεηεο (Michaelakis θ.α. 2016,
Leivadara θ.α. 2018), θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ελεκέξσζε θαη δηαξθήο επαγξχπλεζε ψζηε λα
απνθεπρζνχλ νη εηζβνιέο μεληθψλ εηδψλ ή, αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηνπιάρηζηνλ λα ππάξμεη ε άκεζε
θηλεηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ θαη πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ, ψζηε
λα κεηξηαζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο εηζβνιήο, είηε απηέο είλαη νηθνινγηθέο είηε είλαη ακηγψο νηθνλνκηθέο.
Abstract
In the last decades, the number of invasive species recorder beyond their natural range is increasing
mainly due to the globalization of international trade of goods. Invasive insects are a major threat not
only to biodiversity but can also have a negative impact on the finances of a country. In Greece, 266
invasive species have been recorded from the 15th century until 2014, with a rate that fluctuates in
synchrony with historical events and other trade links between countries. Examining the invasive
species recorded in Greece, one can draw valuable conclusions regarding the origin of these species,
highlighting the pathway they following when invading Greece. This piece of information can then be
used in order to avoid similar invasions, or even take the necessary measurements promptly that will
prevent the further expansion of the invading species.
ΐηβιηνγξαθία
Anagnou-Veroniki, M., Papaioannou-Souliotes, P., Karanastasi, E., Giannopolites, C.N., 2008.
New records of plant pests and weeds. HPPJ 1: 55-78.
Avtzis, N.D., Avtzis D.N., 2001.Control of the most dangerous insect of Greek forests and
plantations‘ In: Integrated management of forest defoliating insects (Liebhold, A.M., McManus, M.L.,
Otvos, I.S., Fosbroke S.L.C.). Victoria BC. General Technical Report NE - 277: 1-5.
Avtzis, N.D., Avtzis, D.N., Vidakis, K., 2013. [Forest Insects of Greece] (In Greek).PhotoGraphs
Studio E.E., Drama.

305

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Brenton-Rule, E.C., Barbieri, R.F., Lester, P.J., 2016. Corruption, development and governance
indicators predict invasive species risk from trade. Proc. R. Soc. Lond. (Biol.) 283: 20160901. 7 p.
Gaston, K.J., Jones, A.G., Hanel, C., Chown, S.L., 2003. Rates of species introductions to a remote
oceanic island. Proc. R. Soc. Lond. (Biol.) 270: 1091–1098.
Gillespie, R.G., Roderick, G.K., 2002. Arthropods on islands: colonization, speciation, and
conservation. Annu. Rev. Entomol. 47: 595–632.
Huntley, B., 2007. Limitations on adaptation: Evolutionary Response to Climatic Change?
Heredity 98 (5): 247–248.
Kailidis, D.S., 1991. [Forest Entomology and Zoology] (In Greek). Christodoulidi-Melenikou,
Thessaloniki.
Katsanevakis, S., Deriu, I., D‘Amico, F., Nunes, A.L., Pelaez Sanchez, S., Crocetta, F.,
Arianoutsou, M., Bazos, I., Christopoulou, A., Curto, G., Depipetrou, P., Kokkoris, Y., Panov, V.,
Rabitsch, W., Roques, A., Scalerra, R., Shirley, S.M., Tricarico, E., Vannini, A., Zenetos, A., Zervou,
S., Zikos, A., Cardoso, A.C., 2015. European Alien Species Information Network (EASIN):
supporting European policies and scientific research. Manag.Biol. Inv. 6:147-157.
Kenis, M., Branco, M., 2010. Chapter 5: Impact of alien terrestrial arthropods in Europe. In: Alien
terrestrial arthropods of Europe (Roques, A.,θ.α. Eds). BioRisk 4 (1): 51–71.
Kenis, M., Rabitsch, W., Auger-Rozenberg, M.-A., Roques, A., 2007. How can alien species
inventories and interception data help us prevent insect invasions? Bull. Entomol. Res. 97: 489–502.
Kirkendahl, L.R., Faccoli, M., 2010. Bark beetles and pinhole borers (Curculionidae, Scolytinae,
Platypodinae) alien to Europe. Zookeys 56: 227-251.
Liebhold, A.M., Brockerhoff, E.G., Garrett, L.J., Parke, J.L., Britton, K.O., 2012. Live Plant
Imports:the Major Pathway for Forest Insect and Pathogen Invasions of the United States. Front. Ecol.
Environ. 10: 135-143.
Leivadara, E., Leivadaras, I., Vontas, I., Trichas, A., Simoglou, K., Roditakis, E., Avtzis D.N.,
2018. First record of Xylotrechuschinensis (Coleoptera, Cerambycidae) in Greece and in the EPPO
region. Bull. OEPP/EPPO Bull. 48(2): 277-280.
Majerus, M., Strawson, V., Roy, H.E., 2006. The potential impacts of the arrival of the harlequin
ladybird, Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae), in Britain. Ecol.Entomol. 31: 207–
215.
Michaelakis, A., Papachristos, D., Chytas, D.A., Antonopoulou, P.D., Milonas, P.G., Avtzis, D.N.,
2016. First record of Dryocosmuskuriphilus in Greece. Bull. OEPP/EPPO Bull. 46 (2):290-294.
Paini, D.R., Sheppard, A.W., Cook, D.C., de Barro, P.J., Worner, S.P., Thomas, M.B., 2016.
Global threat to agriculture from invasive species. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 113: 7575-7579.
Pimentel, D., Zuniga, R., Morrison, D., 2005. Update on the environmental and economic costs
associated with alien- invasive species in the United States. Ecol. Econ. 52: 273– 288.
Pimm, S.L., Jenkins, C.N., Abell, R., Brooks T.M., Gittlemann, J.L., Joppa, L.N., Raven, P.H.,
Roberts, C.M., Sexton, J.O. 2014. The biodiversity of species and their rates of extinction,
distribution, and protection. Science, 344 (6187): 1246752.
Roques, A., 2010α. Alien forest insects in a warmer world and a globalized economy: Impacts of
changes in trade, tourism and climate on forest biosecurity. NZJ Forestry 40: 77–94.
Roques, A., 2010β. Chapter 2: Taxonomy, time and geographic patterns. In: Alien terrestrial
arthropods of Europe (Roques, A.,θ.α. Eds). BioRisk, 4 (1): 11-26.
Roques, A., Auger-Rozenberg, M.-A., Blackburn, T.M., Garnas, J., Pysek, P., Rabitsch, W.,
Richardson, D.M., Wingfield, M.J., Liebhold, A.M., Duncan, R.P., 2016. Temporal and interspecific
variation in rates of spread for insect species invading Europe during the last 200 years. Biol. Inv.
18(4): 907-920.
Sahney, S., Benton, M.J., Ferry, P.A., 2010. Links between global taxonomic diversity, ecological
diversity and the expansion of vertebrates on land. Biol. Letters 6(4): 544–547.
Seebens, H., Blackburn, T.M., Dyer, E.E., Genovesi, P., Hulme, P.E., Jeschke, J.M., Pagad, S.,
Pýsek, P., Winter, M., Arianoutsou, M., Bacher, S., Blasius, B., Brundu, G., Capinha, C., CelestiGrapow, L., Dawson, W., Dullinger, S., Fuentes, L., Jäger, H., Kartesz, J., Kenis, M., Kreft, H., Kühn,
I., Lenzner, A., Liebhold, A., Mosena, A., Moser, D., Nishino, M., Pearman, D., Pergl, J., Rabitsch,
W., Rojas-Sandoval, J., Roques, A., Rokke, S., Rossinelli, S., Roy, H.E., Scalera, R., Schindler, S.,

306

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Štajerova, Tokarska-Guzik, B., VanKleunen, M., Walker, K., Weigelt, P., Yamanaka, T., Essl, F.,
2017. No saturation in the accumulation of alien species worldwide. Nat. Comm.
10.1038/ncomms14435.
Sivcev, I., Tomasev, I., 2002. Distribution of DiabroticavirgiferavirgiferaLeConte in Serbia in
1998. Acta Phytopathol. Entomol. Hung. 37 (1): 145-153.

307

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πξνζηαζία Ααζώλ

Δ ΜΒΛΒΣΔ ΒΕΑΧΝ ΦΛΟΕΟΦΏΓΧΝ ΒΝΣΟΜΧΝ
ΣΟ ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΜΒ ΣΔ ΥΡΔΔ
ΦΒΡΟΜΟΝΕΚΧΝ ΠΏΓΕΑΧΝ: ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΒΕΑΧΝ, ΠΛΔΘΤΜΧΝ
ΚΏΕ ΒΠΟΥΕΚΔ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ
Φξαγθάθεο, Αεκήηξηνο1; ΚαξαΎλδξνπ, νθία1; Ώβηδήο, Αεκήηξηνο1
ΒΛ.Γ.Ο. ―Αήκεηξα‖ Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ Θεζζαινλίθεο, Βξγαζηήξην
Βληνκνινγίαο, 57006 ΐαζηιηθά Θεζζαινλίθεο, dimitrios.fragkakis@gmail.com
1

Ααζηθήο

Πεξίιεςε
Πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ησλ θινηνθάγσλ εηδψλ ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο ηεο Θεζζαινλίθεο,
ηεο πιεζπζκηαθήο ηνπο δηαθχκαλζεο θαη πσο απηή επεξεάδεηαη ζε ζρέζε κε ηα αξπαθηηθά είδε
εληφκσλ πνπ είλαη παξφληα ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ εαξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν 2017. Σν πείξακα
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε θεξνκνληθψλ παγίδσλ ηχπνπ multifunnel ζε ζπλδπαζκφ κε
πξνζειθπζηηθέο θεξνκφλεο γηα θινηνθάγα έληνκα. Οη παγίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηέζζεξα ζεκεία ηνπ
πεξηαζηηθνχ δάζνπο Θεζζαινλίθεο κε έιεγρν ησλ παγίδσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Καηαγξάθεθαλ 6 είδε θινηνθάγσλ θαη 4 είδε αξπαθηηθψλ κε ηα πνιππιεζέζηεξα λα είλαη ην
Hylurgus micklitzi θαη ην Aulonium ruficorne αληίζηνηρα. Δ πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε ησλ
θινηνθάγσλ εληφκσλ θαη ησλ αξπαθηηθψλ ηνπο παξνπζίαζε νκνηνκνξθία. Αηαπηζηψζεθε φηη ην είδνο
Orthotomicus erosus ελδερνκέλσο έρεη 2-3 γεληέο απφ Ώπξίιην έσο Ενχιην, ελψ ηα είδε Hylurgus
micklitzi θαη Hylurgus ligniperda έρνπλ 1-2 γεληέο απφ κέζα Ενπλίνπ έσο κέζα επηεκβξίνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά: πεξηαζηηθό δάζνο, θινηνθάγα έληνκα, θεξνκνληθέο παγίδεο.
Βηζαγσγή
Σα θινηνθάγα έληνκα αλήθνπλ ζηελ ππννηθνγέλεηα Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) θαη
απνηεινχληαη απφ πεξίπνπ 220 γέλε θαη πεξηζζφηεξα απφ 6000 γλσζηά είδε. Έρνπλ ζεκαληηθφ
νηθνινγηθφ ξφιν θαζψο ζπκβάινπλ ζηελ αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ λεθξά δέλδξα.
Βίλαη ζπλήζσο απφ ηνπο πξψηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο πνπ πξνζβάινπλ ηέηνηνπο θπηηθνχο ηζηνχο
δηεπθνιχλνληαο ζηε ζπλέρεηα ζαπξνθπηηθνχο νξγαληζκνχο λα πξνζβάινπλ θαη λα απνζπλζέζνπλ
ηαρχηεξα ηελ νξγαληθή χιε. (Wood 1982). Πέξαλ ηεο νηθνινγηθήο ηνπο ζεκαζίαο, ηα θινηνθάγα
έληνκα κπνξνχλ, κέζσ ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο εμάξζεσλ, λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα
δάζε. (Dale θ.α. 2001). ε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δεκηέο
είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ρεηξηζκνί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο. Γηα απηφ είλαη απαξαίηεην ηα
εκπιεθφκελα είδε θινηνθάγσλ εληφκσλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζσζηά.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Γηα ηε κειέηε έγηλε ρξήζε ηεζζάξσλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ ηχπνπ multifunnel ζε ζπλδπαζκφ κε
πξνζειθπζηηθά παξαζθεπάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζειθπζηηθέο θεξνκφλεο γηα
θινηνθάγα έληνκα (ηχπνπ AggrIps) θαη πξνζειθπζηηθέο θεξνκφλεο γηα μπινθάγα έληνκα (ηχπνπ
KaiPin). ηα δνρεία πεξηζπιινγήο θάζε παγίδαο ρξεζηκνπνηήζεθε πξνππιελνγιπθφιε (Πξνπάλην-1,2
C3H8O2) γηα ηελ άκεζε ζαλάησζε θπξίσο ησλ αξπαθηηθψλ εληφκσλ έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ
απψιεηεο ησλ δεηγκάησλ κέρξη ηηο εκεξνκελίεο ζπιινγήο. Ώθφκε ζπιιέρζεθαλ κεηεσξνινγηθά
δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη βξνρνπηψζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ πεξίνδν
ησλ δεηγκαηνιεςηψλ απφ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν www.wunderground.com κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε ησλ
θινηνθάγσλ εληφκσλ.
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Πεξηνρή κειέηεο
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεξνκνληθψλ παγίδσλ επηιέρζεθαλ ηέζζεξα ζεκεία εθαηέξσζελ ηνπ
δαζηθνχ δξφκνπ ν νπνίνο εθηείλεηαη αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο ην νπνίν βξίζθεηαη
ζηελ έμνδν Ώγίνπ Παχινπ ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο. Δ ηνπνζέηεζε έγηλε ιίγα κέηξα
απφ ην δξφκν ζε δέληξα πεξηβαιιφκελα απφ ζακλψδε βιάζηεζε έηζη ψζηε νη παγίδεο λα κελ είλαη
εχθνια νξαηέο απφ ηξίηνπο.
Γεηγκαηνιεςίεο
Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα κέζα Ώπξηιίνπ έσο θαη ηελ 1ε Οθησβξίνπ κε
ζπλνιηθφ αξηζκφ δεθαηεζζάξσλ δεηγκαηνιεςηψλ αλά θεξνκνληθή παγίδα. Δ θάζε δεηγκαηνιεςία
απείρε ρξνληθά πεξίπνπ δέθα εκέξεο απφ ηελ πξνεγνχκελε. Καηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο κεηά απφ
κεηάβαζε ζηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο, ζε θάζε παγίδα γηλφηαλ αθαίξεζε ηνπ δνρείνπ πεξηζπιινγήο θαη
απνζηξάγγηζε ησλ δεηγκάησλ απφ ηελ πξνππιελνγιπθφιε, κε ηαπηφρξνλε ζπιινγή ηεο
πξνππιελνγιπθφιεο ζε δεχηεξν δνρείν γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. Ώθνινπζνχζε θαζαξηζκφο ηνπ
δείγκαηνο απφ απνξξηπηφκελα αληηθείκελα φπσο θχιια θαη απνζήθεπζε ηνπ ζε ηξπβιίν petri κε
αλαγξαθφκελε εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο θαη αξηζκφ παγίδαο. ηε ζπλέρεηα, γηλφηαλ θαζαξηζκφο
ηεο παγίδαο απφ θχιια πνπ ηπρφλ παξεκπφδηδαλ ην ζηφκην ηνπ δνρείνπ πεξηζπιινγήο θαη έιεγρνο
αθεξαηφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηεο παγίδαο. Έπεηηα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπκπιήξσζε
πξνππιελνγιπθφιεο ζην δνρείν πεξηζπιινγήο θαη έιεγρνο ησλ δνρείσλ θεξνκνλψλ γηα
αληηθαηάζηαζε. ην ηέινο θάζε δεηγκαηνιεςίαο ηα δείγκαηα κεηαθέξνληαλ ζην εξγαζηήξην Ααζηθήο
Βληνκνινγίαο (ΕΑΒ Θεζζαινλίθεο) φπνπ γηλφηαλ θαζαξηζκφο κε λεξφ γηα ηελ απνκάθξπλζε κηθξψλ
ζσκαηηδίσλ θαη ρψκαηνο, ζηε ζπλέρεηα απνκάθξπλζε κεγαιχηεξσλ ζθνππηδηψλ κε ιαβίδα θαη έπεηηα
απνζήθεπζε ησλ δεηγκάησλ ζε πιαζηηθά δνρεία κε θαζαξή αηζαλφιε, ηαμηλνκεκέλα αλά εκέξα
δεηγκαηνιεςίαο θαη αλά αξηζκφ παγίδαο.
Αλαγλώξηζε εηδώλ
Δ αλαγλψξηζε ησλ θινηνθάγσλ εληφκσλ θαη ησλ αξπαθηηθψλ εηδψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
εξγαζηήξην Ααζηθήο Βληνκνινγίαο (ΕΑΒ Θεζζαινλίθεο) φπνπ κεηά απφ αθαίξεζε ησλ δεηγκάησλ απφ
ηελ αηζαλφιε θαη ζχληνκε μήξαλζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κειεηήζεθε ε κνξθνινγία θάζε
αηφκνπ κε ηε βνήζεηα ζηεξενζθφπηνπ. Σαπηφρξνλα, πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηαγξαθή ηνπ πιήζνπο
αηφκσλ αλά δεηγκαηνιεςία θαη αλά είδνο ζε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα θχιινπ εξγαζίαο ζε ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή. ΐάζε μέλεο βηβιηνγξαθίαο (Grüne 1979, Preffer 1995) αλαγλσξίζηεθαλ ηα θινηνθάγα
αιιά θαη ηα αξπαθηηθά ηνπο έληνκα. Σέινο, ηα δείγκαηα μαλά απνζεθεχηεθαλ ζε θαζαξή αηζαλφιε,
απηή ηε θνξά καδηθά θαηά είδνο γηα επαλαθαηακέηξεζε αιιά θαη ηπρφλ αμηνπνίεζε ηνπο ζε
κειινληηθή έξεπλα.
Ώπνηειέζκαηα
ΐξέζεθε φηη θαηά ηε δηάξθεηα Ώπξηιίνπ – επηεκβξίνπ ηνπ 2017 ζηελ ηνπνζεζία κειέηεο ήηαλ
παξφληα έμη δηαθνξεηηθά είδε εληφκσλ ηεο ππννηθνγέλεηαο Scolytinae. πγθεθξηκέλα βξέζεθαλ θαη
αλαγλσξίζηεθαλ ηα παξαθάησ είδε, Hylurgus micklitzi, Hylurgus ligniperda, Orthotomicus erosus,
Orthotomicus proximus, Ips sexdentatus θαη Xyleborus saxesenii. Ώθφκε βξέζεθαλ ηέζζεξα είδε ηα
νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αξπαθηηθά ησλ θινηνθάγσλ εληφκσλ θαη απηά είλαη ηα Thanasimus
formicarius ηεο νηθνγέλεηαο Cleridae, Temnochila caerulea ηεο νηθνγέλεηαο Trogossitidae, Aulonium
ruficorne ηεο νηθνγέλεηαο Zopheridae θαη Corticeus fraxini ηεο νηθνγέλεηαο Tenebrionidae. ια ηα
παξαπάλσ είδε βξέζεθαλ θαη ζηηο ηέζζεξηο παγίδεο. πλνιηθά ζε δηάζηεκα 169 εκεξψλ
παγηδεχηεθαλ 6037 άηνκα. πγθεθξηκέλα βξέζεθαλ 5458 άηνκα ηεο ππννηθνγέλεηαο Scolytinae κε ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θινηνθάγσλ εληφκσλ λα αλήθεη ζην είδνο Hylurgus micklitzi (40,62 %), ζην
Orthotomicus erosus (25,28 %) θαη ζην Hylurgus ligniperda (20,89%) ελψ ήηαλ παξφληα ζε κηθξά
πνζνζηά ηα είδε Orthotomicus proximus (3,28%), , Xyleborus saxesenii (0,23%) θαη Ips sexdentatus
(0,13%). Βπίζεο βξέζεθαλ 579 άηνκα αξπαθηηθψλ εηδψλ κε ηα πνιππιεζέζηεξα απφ απηά λα είλαη ηα
είδε Aulonium ruficorne (51.12%) θαη Temnochila caerulea (24.53%) ελψ ζε κηθξφηεξνπο
πιεζπζκνχο παξαηεξήζεθαλ ηα είδε Corticeus fraxini (13,64%) θαη Thanasimus formicarius
(10,71%).
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Πίλαθαο 1. πλνιηθόο αξηζκόο αηόκσλ αλά είδνο
Table 1. Total sample number per species
Βίδνο
Ώξηζκόο αηόκσλ
Aulonium ruficorne
296
Corticeus fraxini
79
Hylurgus ligniperda
1261
Hylurgus micklitzi
2452
Ips sexdentatus
7
Orthotomicus erosus
1526
Orthotomicus proximus
198
Temnochila caerulea
142
Thanasimus formicarius
62
Xyleborus saxesenii
14

Orthotomicus erosus
27,959%
Hylurgus ligniperda
23,104%

Orthotomicus
proximus
3,628%
Xyleborus saxesenii
,257%
Ips sexdentatus
,128%

Hylurgus micklitzi
44,925%
ρήκα 1. Πνζνζηά πιεζπζκώλ θινηνθάγσλ εληόκσλ αλά είδνο
Figure 1. Population percentage of each bark beetle species

Πιεζπζκηαθή δηαθύκαλζε
Δ πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε θάζε είδνπο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κειέηεο, φπσο θαίλεηαη θαη
ζην ρήκα 2, δείρλεη φηη ην πνιππιεζέζηεξν είδνο απφ ηα κέζα Ώπξηιίνπ κέρξη θαη ηηο 7 Ενπλίνπ είλαη
ην Orthotomicus erosus ελψ απφ ηηο 7 Ενπλίνπ θαη έπεηηα ν πιεζπζκφο ηνπ είδνπο Hylurgus micklitzi
απμάλεη ζεκαληηθά. Παξάιιεια παξαηεξήζεθε πσο ην είδνο Hylurgus ligniperda αθνινπζεί θαηά
θχξην ιφγν παξφκνηα πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε κε ην Hylurgus micklitzi έρνληαο φκσο ρακειφηεξν
αξηζκφ αηφκσλ. πγθεθξηκέλα ην Orthotomicus erosus παξνπζηάδεη δχν πιεζπζκηαθέο απμήζεηο ζηηο
30 Ώπξηιίνπ θαη ζηηο 26 ΜαΎνπ ηηο νπνίεο αθνινπζεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο 16 Ενπλίνπ θαη κηα
ηειεπηαία αχμεζε ζηηο 26 Ενπλίνπ, έπεηηα ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θζίλεη ζεκαληηθά. Σα είδε Hylurgus
micklitzi θαη Hylurgus ligniperda απαληψληαη ζε ζρεηηθά ρακεινχο αξηζκνχο αηφκσλ κέρξη θαη ηα
ηέιε ΜαΎνπ ελψ έπεηηα παξνπζηάδνπλ δχν ζεκαληηθέο απμήζεηο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 7 Ενπλίνπ έσο
ηηο 26 Ενπλίνπ θαη απφ 28 Ενπιίνπ έσο θαη 18 Ώπγνχζηνπ φπνπ νη πιεζπζκνί ηνπο αξρίδνπλ λα
θζίλνπλ ζηαδηαθά κέρξη θαη ηελ 1 επηεκβξίνπ.
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ρήκα 2. Πιεζπζκηαθή δηαθύκαλζε εηδώλ
Figure 2. Population size variance

Δ πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε θάζε είδνπο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κειέηεο δείρλεη φηη ην
πνιππιεζέζηεξν είδνο απφ ηα κέζα Ώπξηιίνπ κέρξη θαη ηηο 7 Ενπλίνπ είλαη ην Orthotomicus erosus
ελψ απφ ηηο 7 Ενπλίνπ θαη έπεηηα ν πιεζπζκφο ηνπ είδνπο Hylurgus micklitzi απμάλεη ζεκαληηθά.
Παξάιιεια παξαηεξήζεθε πσο ην είδνο Hylurgus ligniperda αθνινπζεί θαηά θχξην ιφγν παξφκνηα
πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε κε ην Hylurgus micklitzi έρνληαο φκσο ρακειφηεξν αξηζκφ αηφκσλ.
πγθεθξηκέλα, ην Orthotomicus erosus παξνπζηάδεη δχν πιεζπζκηαθέο απμήζεηο ζηηο 30 Ώπξηιίνπ θαη
ζηηο 26 ΜαΎνπ ηηο νπνίεο αθνινπζεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο 16 Ενπλίνπ θαη κηα ηειεπηαία αχμεζε
ζηηο 26 Ενπλίνπ, έπεηηα ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θζίλεη ζεκαληηθά. Σα είδε Hylurgus micklitzi θαη
Hylurgus ligniperda απαληψληαη ζε ζρεηηθά ρακεινχο αξηζκνχο αηφκσλ κέρξη θαη ηα ηέιε ΜαΎνπ ελψ
έπεηηα παξνπζηάδνπλ δχν ζεκαληηθέο απμήζεηο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 7 Ενπλίνπ έσο ηηο 26 Ενπλίνπ
θαη απφ 28 Ενπιίνπ έσο θαη 18 Ώπγνχζηνπ φπνπ νη πιεζπζκνί ηνπο αξρίδνπλ λα θζίλνπλ ζηαδηαθά
κέρξη θαη ηελ 1 επηεκβξίνπ.
πζρέηηζε πιεζπζκώλ αξπαθηηθώλ θαη θινηνθάγσλ
Καζψο ηα κέγηζηα ησλ πιεζπζκψλ θάζε είδνπο πνπ βξέζεθε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, ε δηαγξακκαηηθή
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπο έγηλε ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα. πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3 ε
πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αξπαθηηθψλ εηδψλ αληαπνθξίλεηαη ζε απηή ησλ
θινηνθάγσλ.

ρήκα 3. ύγθξηζε δηαθύκαλζεο ηνπ ζπλόινπ θινηνθάγσλ θαη αξπαθηηθώλ εηδώλ ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα
Figure 3. Comparison of bark beetle and predator species population variance in logarithmic scale
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Παξφιν πνπ ηα αξπαθηηθά έληνκα δελ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε έληνκα ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο,
θαίλεηαη φηη νη πιεζπζκηαθέο απμνκεηψζεηο ησλ αξπαθηηθψλ εηδψλ Aulonium ruficorne θαη Corticeus
fraxinini αθνινπζνχλ απηέο ησλ Orthotomicus erosus θαη Orthotomicus proximus ελψ νη
πιεζπζκηαθέο απμνκεηψζεηο ηνπ είδνπο Temnochila caerulea αληαπνθξίλνληαη θαη ζε απηέο ησλ
Hylurgus micklitzi θαη Hylurgus ligniperda. Ώθφκε, κεηά ηνλ Ώχγνπζην ηα αξπαθηηθά ζρεδφλ
εμαθαλίδνληαη, θαζψο δελ ππάξρεη δηαζέζηκε ηξνθή ιφγσ ηνπ φηη ηα θινηνθάγα έληνκα εηνηκάδνληαη
γηα ηε δηαρείκαλζε.

ρήκα 4. Πιεζπζκηαθή δηαθύκαλζε εηδώλ ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα
Figure 4. Species population variance in logarithmic scale

Δπίδξαζε θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ
Μεηά απφ ζχγθξηζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ πιεζπζκηαθή δηαθχκαλζε ησλ
Orthotomicus erosus, Hylurgus ligniperda θαη Hylurgus micklitzi παξαηεξήζεθε φηη κε ηελ άλνδν ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαηά ηνλ κήλα Ενχλην αξρίδεη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηνπ Hylurgus micklitzi θαη
Hylurgus ligniperda. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ κελψλ ΜαΎνπ, Ενπλίνπ θαη Ενπιίνπ θαζψο ε
ζεξκνθξαζία απμάλεη παξαηεξείηαη παξάιιειε πηψζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Orthotomicus erosus. Παξ
φια απηά ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ πιεζπζκψλ ησλ
θινηνθάγσλ εληφκσλ είλαη αζζελήο θαη πηζαλψλ λα επεξεάδεηαη απφ άιινπο βηνινγηθνχο ή
θιηκαηηθνχο παξάγνληεο.

ρήκα 5. ύγθξηζε πιεζπζκηαθήο δηαθύκαλζεο Orthotomicus erosus,
Hylurgus micklitzi θαη Hylurgus ligniperda κε ηε δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
Figure 5. Comparison of population variance of Orthotomicus erosus,
Hylurgus micklitzi and Hylurgus ligniperda with temperature variance

Παξαηεξήζεθε αληαπφθξηζε ησλ πιεζπζκψλ Hylurgus micklitzi θαη Hylurgus ligniperda ζηελ
ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα θαηά ηνπο κήλεο Ενχιην θαη Ώχγνπζην (ρήκα 6). ηα
ηέιε ηνπ κήλα Ενπλίνπ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ ηξηψλ εηδψλ κε ηελ
ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα, απφ ηα δεδνκέλα απηά θαίλεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε
ηεο μεξήο πεξηφδνπ ζηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ.
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ρήκα 6. ύγθξηζε πιεζπζκηαθήο δηαθύκαλζεο Orthotomicus erosus, Hylurgus micklitzi
θαη Hylurgus ligniperda κε ηε δηαθύκαλζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα
Figure 6. Comparison of population variance of Orthotomicus erosus, Hylurgus micklitzi
and Hylurgus ligniperda with relative humidity

Παξαηεξήζεθε φηη απφ 26 ΜαΎνπ κέρξη θαη 16 Ενπλίνπ ππήξμαλ αξθεηέο εκέξεο κε βξνρή αλάκεζα
ζηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη πσο απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ πεξίνδν ηελ νπνία ν
πιεζπζκφο ηνπ Orthotomicus erosus αξρίδεη λα θζίλεη. Ώθφκε, έπεηηα απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα,
φηαλ νη εκέξεο κε βξνρή αξρίδνπλ λα ιηγνζηεχνπλ, νη πιεζπζκνί ησλ Hylurgus micklitzi θαη Hylurgus
ligniperda αξρίδνπλ λα απμάλνπλ.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Οη Καιαπαλίδα-Καληαξηδή θ.α. (2009) ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα έηε 2000 θαη 2001
ζηνλ Κέδξηλν Λφθν Θεζζαινλίθεο θαη ζην δάζνο ηεο Υξπζνπεγήο κε ηε ρξήζε θεξνκνληθψλ
παγίδσλ, έδεημαλ φηη ηα δπν πνιππιεζέζηεξα είδε θινηνθάγσλ εληφκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κέδξηλνπ
Λφθνπ ήηαλ ηα Orthotomicus erosus θαη Hylurgus ligniperda ηα νπνία απνηεινχζαλ ην 41.81% θαη
31.11% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο 11355 αηφκσλ ηα νπνία παγηδεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν
ρξφλσλ ηεο έξεπλαο, ελψ ην Hylurgus micklitzi ήηαλ ην ηξίην πνιππιεζέζηεξν κε πνζνζηφ 13.80%.
ηελ παξνχζα κειέηε παξαηεξήζεθε πσο θαη ηα ηξία απηά είδε ήηαλ παξφληα, παξφια απηά γηα ηα
είδε Hylurgus ligniperda θαη Orthotomicus erosus παξαηεξείηαη πιεζπζκηαθή δηαθνξά ηεο ηάμεσο
ηνπ 8% θαη 13,8% αληίζηνηρα, ελψ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 31% ζηελ θαηαγξαθή
ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο Hylurgus micklitzi θαη απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε εμαηξεηηθά κηθξέο
κνξθνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν είδε ηνπ ίδηνπ γέλνπο. Ώθφκε, θάπνηα είδε φπσο
Trypodedron lineatum, Tomicus piniperda, Carphoborus marani θαη Hylastes augustatus δελ
παξαηεξήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε. Βίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη δηαθνξέο ησλ
απνηειεζκάησλ είλαη πηζαλφ λα νθείινληαη ζηελ ρξήζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ παγίδσλ θαη ζχλζεζεο
θεξνκνλψλ αιιά θαη ζην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηηο δχν κειέηεο
θαηά ην νπνίν ελδερνκέλσο κεηαβιήζεθε ε ζχζηαζε ηεο εληνκνπαλίδαο.
ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θσλνθφξα δάζε ηεο δπηηθήο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο ηεο
Σνπξθίαο νη Sarikaya θαη Avci (2009) ζπκπέξαλαλ φηη ηα πην ζπρλά εκθαληδφκελα είδε αξπαθηηθψλ
ήηαλ ηα Aulonium ruficorne, Corticeus fraxini, Thanasimus formicarius θαη Temnochila caerulea.
πγθεθξηκέλα θαη ηα ηέζζεξα είδε αξπαθηηθψλ ήηαλ παξφληα ζε Pinus brutia ζε ζηνέο απφ
Orthotomicus erosus. Βλψ νη Sarikaya θαη Ibis (2016) έδεημαλ φηη γηα ηελ πεξίνδν 2012-2014 ζηα
δάζε κε Pinus brutia ζηελ πεξηνρή Izmir ηεο Σνπξθίαο ηα πνιππιεζέζηεξα αξπαθηηθά είδε ήηαλ ηα
Aulonium ruficorne, Thanasimus formicarius θαη Temnochila caerulea ζπκπεξαίλνληαο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ελάληηα κεηαμχ άιισλ ηνπ Orthotomicus erosus ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα
πην ζεκαληηθά θινηνθάγα έληνκα πνπ πξνθαιεί δεκίεο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. ηελ
παξνχζα κειέηε παξαηεξήζεθαλ φια ηα παξαπάλσ αξπαθηηθά είδε θαη ζχκθσλα κε ην ρήκα 4
ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα είδε Aulonium ruficorne θαη Corticeus fraxini αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο
δηαθπκάλζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Orthotomicus erosus φπσο άιισζηε δείρλνπλ θαη νη Sarikaya θαη
Avci (2009) θαη Sarikaya θαη Ibis (2016). Σν αξπαθηηθφ είδνο Temnochila caerulea, ζχκθσλα κε ην
ρήκα 4, θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηα είδε Hylurgus micklitzi θαη Hylurgus ligniperda ελώ
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ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ Sarikaya θαη Avci (2009) θαη Sarikaya θαη Ibis (2016) ην ζπγθεθξηκέλν
είδνο είρε βξεζεί κφλν ζε ζηνέο απφ Orthotomicus erosus.
ηελ Σπλεζία, νη Chararas θαη M'Sadda (1973) δηαπίζησζαλ φηη ην Orthotomicus erosus είρε ηξεηο
έσο ηέζζεξηο γεληέο ζε έλα έηνο θαη φηη ε ζεξκνθξαζία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο
γηα ηνλ ρξφλν αλάπηπμεο. Ώλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ γελεψλ ζηα
θινηνθάγα έληνκα δελ είλαη εθηθηή θαζψο πνιιέο θνξέο εκθαλίδνπλ αδεξθηθέο γεληέο (Wermelinger
& Seifert 1999, Danikova & Dolezal 2017), απφ ηελ παξνχζα κειέηε εμάγεηαη κε ζρεηηθή αζθάιεηα
ην ζπκπέξαζκα φηη ην Orthotomicus erosus έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν γεληέο κε κηα ελδερφκελε ηξίηε λα
εκθαλίδεηαη πεξίπνπ ζηηο 26 Ενπλίνπ. Δ αζθάιεηα απηή πξνέξρεηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο γελεέο θαη ην νπνίν ζπλάδεη κε ηα φζα γλσξίδνπκε γηα ην ρξφλν αλάπηπμεο
ηνπ είδνπο (25 εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ – Mendel 1983). Παξφια απηά, γηα λα
ππάξμεη απφιπηε ζηγνπξηά ζρεηηθά κε ηελ ηξίηε γελεά, ζα πξέπεη νη παξαηεξήζεηο λα ζπλερηζηνχλ θαη
επφκελεο ρξνληέο ψζηε λα ππάξμεη κηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θάζε έηνπο.
Abstract
The purpose of this study is to record the bark beetle species of the suburban forest of Thessaloniki,
their population variance and how it is affected by predatory insects of the area and by the
meteorological conditions during the spring and summer of 2017. The experiment was carried out with
the use of multifunnel type pheromone traps in four locations of the forest combined with pheromone
attractants specialized for bark beetles. In total, six species of bark beetles and 4 predatory species
were recorded and the most abundant being Hylurgus micklitzi and Aulonium ruficorne respectively.
Also, a correlation was observed between the population fluctuations of bark beetles and predators
while the meteorological conditions of that period, especially the dry season, seemed to influence the
population variance of the species.
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1
2

Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία ειέγρζεθε ε επίδξαζε ηνπ πδαηηθνχ ζηξεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θπηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ζπέξκαηα ηνπ θιψλνπ Υ10 ηεο
ιεχθεο, (Populus deltoides θαη ηεο Populus nigra). Φπηεπηήθαλ ζπφξνη ζε ζξεπηηθφ κέζν βαζηζκέλν
ζην δηάιπκα Strullu and Romand θαη ππφζηξσκα πεξιίηε. ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο κεηξήζεθε
ε θπηξσηηθφηεηά ηνπο θαη ν ξπζκφο αχμεζεο. Γηα ηελ πξφθιεζε πδαηηθήο θαηαπφλεζεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο ζπγθεληξψζεηο ζαθραξφδεο. Σν ηειηθφ χςνο θαη ην κήθνο ηεο ξίδαο ησλ
θπηψλ ππνινγίζηεθαλ κε ην πξφγξακκα Optimas 6 κεηά απφ ζάξσζε ζε επηηξαπέδην ζαξσηή.
Μεηξεζήθαλ ηα ζηνηρεία Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn θαη Cu θαη ν P. Παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο
θπηξσηηθφηεηαο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 60 gr/l ζαθραξφδεο, ελψ ζε απηή ησλ 120 gr/l ε
θπηξσηηθφηεηα ζρεδφλ κεδελίζηεθε. Δ ζαθραξφδε είρε ζεηηθή επίδξαζε, ζην χςνο ζηε ζπγθέληξσζε
ησλ 30 gr/l, θαη ζην κήθνο ηεο ξίδαο ζηα 60 gr/l. Δ ζπγθέληξσζε ησλ 120 gr/l πξνθάιεζε λεθξψζεηο
ησλ θπηαξίσλ. Σέινο, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε καθξνζηνηρεία ήηαλ κεγαιχηεξε ζηε ζπγθέληξσζε
30 gr/l, ελψ ζε ηρλνζηνηρεία ήηαλ κεγαιχηεξε ζηα 60 gr/l.
Λέμεηο θιεηδηά:ιεύθε, ηζηνθαιιηέξγεηα, θπηξσηηθόηεηα, ζξεπηηθά ζηνηρεία, πδαηηθή θαηαπόλεζε.
Βηζαγσγή
Δ θαιιηέξγεηα θπηηθψλ θπηηάξσλ, ηζηψλ θαη νξγάλσλ ζε θαηάιιειν ζξεπηηθφ ππφζηξσκα, ζε
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηηζκνχ θαη ζε αζεπηηθφ πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ αλαγέλλεζε
λέσλ θπηψλ νλνκάδεηαη θαιιηέξγεηα in vitro. Σν ζεηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη φηη φινη νη
εμσγελείο παξάγνληεο είλαη ειεγρφκελνη θαη κεηψλνληαη έηζη νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο ηεο
θαιιηέξγεηαο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηψλ. Σν ηερλεηφ ζξεπηηθφ ππφζηξσκα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πνζφηεηεο φισλ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Σέινο, νη
ππφινηπνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία, ε πνηφηεηα θαη ε
έληαζε ηνπ θσηφο, ην κήθνο ηεο θσηνπεξηφδνπ θαη ην pH κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ψζηε λα είλαη ηα
πιένλ θαηάιιεια γηα ην ζπγθεθξηκέλν θπηφ (Confaloniere θ.α. 2003).
Οη εηδηθνί ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλνπλ φηη ζην ηέινο ηνπ 21νπ αηψλα ζα παξαηεξνχληαη
ζνβαξά αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαζψο θαη απμεκέλε ζπρλφηεηα επεηζνδίσλ μεξαζίαο. Οη
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πξνβιέπεηαη λα επεξεάζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο θαιιηέξγεηεο
δέληξσλ, φπσο θπηείεο ιεπθψλ, απφ φηη ηα θπζηθά δάζε (Monclus θ.α. 2006). Μπνξεί κε ηελ αχμεζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο λα απμάλεηαη ε πνζφηεηα άλζξαθα πνπ πξνζξνθνχλ, αιιά απηφ ζπκβαίλεη κφλν
φηαλ ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο επαξθεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ηεο
αλάπηπμεο (Brzostek θ.α. 2014). Πιεζψξα εξεπλεηψλ ππνζηεξίδνπλ φηη πνιιά απφ ηα δάζε
παγθνζκίσο είλαη πηζαλφ λα ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε λεξνχ κέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο (Easterling
θ.α. 2000). Οη επηπηψζεηο ηεο μεξαζίαο θπκαίλνληαη απφ κνξθνινγηθά κέρξη κνξηαθά επίπεδα θαη
ζπλαληψληαη ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη λα ππάξρεη ε
έιιεηςε. ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ε ειιηπήο πνζφηεηα λεξνχ επεξεάδεη ζνβαξά ηε θχηξσζε
θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπφξσλ θαη κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα βιάζηεζήο ηνπο (Farooq θ.α. 2009). Σν
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πδαηηθφ ζηξεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αθνκνίσζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο
επεξεάδνληαο ηελ αχμεζε ησλ ξίδσλ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ θπηνχ
αιιά θαη ζην έδαθνο. Γεληθά παξαηεξείηαη κείσζε ζην άδσην ησλ θχιισλ θαη ζηνλ θψζθνξν ηεο
ξίδαο. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα εθηφο απφ ηελ πξνζξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ λα
επεξεάδεηαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο (Samarah θ.α.
2004). Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο πδαηηθήο θαηαπφλεζεο ηεο ιεχθεο
ζε θαιιηέξγεηα in vitro. Σν γέλνο Populus ζπλδπάδεη πνηθίια νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε
θπζηθή ηθαλφηεηα ηνπ λα πβξηδίδεη θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζάλε ηνλ πεηξακαηηθφ
ρεηξηζκφ ηνπ (DiFazio θ.α. 2011). Ο θιψλνο Υ10, πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη πβξίδην απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο Populus deltoides θαη ηεο Populus
nigra var italica. Μειεηήζεθαλ κνξθνινγηθά θαη απμεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη νη αιιαγέο πνπ
ε πδαηηθή θαηαπφλεζε κπνξεί λα επηθέξεη ζηε ζξέςε ησλ θπηψλ φπσο απηή αληαλαθιάηαη ζηελ
πεξηεθηηθφηεηα ησλ ηζηψλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία φπσο άδσην, θψζθνξν, θάιιην, αζβέζηην, καγλήζην.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
πιιέρζεθαλ θιαδηά πνπ έθεξαλ ζειπθά άλζε απφ άηνκα ιεχθεο ηνπ θιψλνπ Υ10 θαη
ηνπνζεηήζεθαλ ζε βάδα κε λεξφ κέρξη ην άλνηγκα ησλ γισρηλψλ θαη έπεηηα απνζεθεχηεθαλ ζην
ςπγείν (4°C). ηε ζπλέρεηα ζπιιέρζεθαλ θαη απνκνλσζήθαλ ηα ζπέξκαηα, πνχ απνηέιεζαλ ην αξρηθφ
πιηθφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα in vitro.
Ώξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνιχκαλζε ησλ ζπφξσλ ζε δηάιπκα ρισξηνχρνπ δηζζελνχο
πδξαξγχξνπ (Hg2Cl2) (0,01g/l) κε δπν ζηαγφλεο tween γηα δχν ιεπηά θαη αθνινχζεζαλ ηξεηο πιχζεηο
κε απηνληζκέλν λεξφ γηα δέθα ιεπηά ε θάζε κηα. ηε ζπλέρεηα, νη ζπφξνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε δνρεία
magenta κε ζξεπηηθφ κέζν βαζηζκέλν ζην δηάιπκα Strullu and Romand αλακεηγκέλν κε πεξιίηε. Σν
pH ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ξπζκίζηεθε ζην 5,8 κε ηε βνήζεηα βαζηθνχ δηαιχκαηνο NaOH (1Ν).
Κάζε δνρείν magenta είρε 50 ml ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο, 8,6 gr πεξιίηε θαη 5 ζπέξκαηα. Έγηλαλ
ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ρεηξηζκνί ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζαθραξφδεο: 0, 30, 60 θαη 120 gr.
Έθαζηνο πεξηέιαβε 12 δνρεία magenta κε 5 ζπέξκαηα ν θαζέλαο. Σα magenta ηνπνζεηήζεθαλ ζε
ζάιακν ηζηνθαιιηέξγεηαο ζε ζεξκνθξαζία 26 °C κε θσηνπεξίνδν 16 ψξεο θσο θαη 8 ψξεο ζθνηάδη.
Σα θπηάξηα παξέκεηλαλ ζηελ θαιιηέξγεηα in vitro γηα 30 εκέξεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο αλά 3 εκέξεο. Μεηξήζεθαλ ην
πνζνζηφ θχηξσζεο θαη ην χςνο ηνπ βιαζηνχ. Μεηά ην πέξαο ησλ 30 εκέξσλ ηα θπηάξηα βγήθαλ απφ
ηα magenta δπγηζηήθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζαξψζεθαλ ζε ζπζθεπή scanner. Οη εηθφλεο αλαιπζήθαλ κε
ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Optimas 6 θαη πάξζεθαλ κεηξήζεηο γηα ην ηειηθφ χςνο ηνπ βιαζηνχ θαη
ην κήθνο ηεο ξίδαο.
Οη ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ θπηηθψλ ηζηψλ (βιαζηφο θαη ξίδα) έγηλαλ ζε θνληνπνηεκέλν θαη
νκνγελνπνηεκέλν πιηθφ, κεηά απφ άιεζε μεξνχ δείγκαηνο. Σα ζηνηρεία Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn
θαη Cu κεηξήζεθαλ κε θαζκαηνθσηφκεηξν αηνκηθήο απνξξφθεζεο ζε δηάιπκα πνπ πξνέθπςε κεηά
απφ απνδηνξγάλσζε θνληνπνηεκέλνπ δείγκαηνο κε H2SO4, HNO3 θαη HClO4. ην ίδην δηάιπκα
πξνζδηνξίζζεθε ν P κε ηε κέζνδν ηνπ κπιε ηνπ κνιπβδαηληθνχ ακκσλίνπ (Allen θ.α., 1974).
Ώπνηειέζκαηα
ε θάζε ρεηξηζκφ αξρηθά θπηεχηεθαλ 60 ζπφξνη θαη παξακείλαλ ζηνλ ζάιακν ηζηνθαιιηέξγεηαο γηα
30 εκέξεο. Σα πνζνζηά θπηξσηηθφηεηαο βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο πδαηηθήο
θαηαπφλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 30 εκεξψλ (ρήκα 1). Μεηά απφ 15 εκέξεο θαιιηέξγεηαο είρε
θπηξψζεη ην 30% ησλ ζπεξκάησλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο 0 θαη 30 θαη 20% ζηε ζπγθέληξσζε 60. Σα
ζπλνιηθά άηνκα πνπ θχηξσζαλ θαη επηβίσζαλ κεηά ην πέξαο ηνπ ελφο κήλα γηα ηνπο ρεηξηζκνχο 0, 30,
60 θαη 120 ήηαλ αληίζηνηρα 28, 27, 16 θαη 0 αληίζηνηρα. Παξαηεξήζεθε ινηπφλ φηη, ζηηο
ζπγθεληξψζεηο ζαθραξφδεο 0 θαη 30 ηα πνζνζηά ήηαλ παξφκνηα ελψ ππήξρε κηα κείσζε ζηε
ζπγθέληξσζε 60 θαη απφ ηε ζπγθέληξσζε 120 θχηξσζαλ κφλν δχν άηνκα ηα νπνία ηηο ακέζσο
επφκελεο κέξεο μεξαζήθαλ.
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ρήκα 1. Φπηξσηηθόηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα 30 εκεξώλ ζηνπο ρεηξηζκνύο 0, 30, 60, 120
Figure 1. Germination rate over 30 days at treatments 0, 30, 60, 120

Οη κεηξήζεηο ηεο θπηξσηηθφηεηαο δείρλνπλ φηη κέρξη θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 30 ε ζαθραξφδε
δελ επεξεάδεη ηε θπηξσηηθφηεηα ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ε πδαηηθή θαηαπφλεζε πνπ
πξνθαιείηαη, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε θχηξσζε ησλ ζπεξκάησλ.
ηηο κεηξήζεηο ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ βιαζηψλ (ρήκα 2) ηα θπηά πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε
ζπγθέληξσζε ησλ 30 gr παξνπζίαζαλ ην κεγαιχηεξν κέζν φξν χςνπο ελψ ζε απηή ησλ 120, ην χςνο
είλαη ζρεδφλ κεδεληθφ, αθνχ ηα άηνκα δελ επηβηψλνπλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. ηηο κεηξήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην πξφγξακκα Οptimas 6, ε αχμεζε ησλ βιαζηψλ ήηαλ 0,784, 1,122, 0,805
θαη 0 αληίζηνηρα (ρήκα 3). Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη φηη κέρξη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 30 gr/l ε
ζαθραξφδε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ θπηψλ ζαλ πεγή ελέξγεηαο. Πέξα απφ απηή ηε
ζπγθέληξσζε ε θαηαπφλεζε απμάλεηαη κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεηαη ε αχμεζε ζε χςνο,
απνηέιεζκα πνπ έρεη απνθηεζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Shao θ.α. 2008).
Δ αχμεζε ησλ ξηδψλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο ζαθραξφδεο 0, 30, 60 θαη 120 είλαη 0,442, 1,811, 1,908
θαη 0 αληίζηνηρα (ρήκα 4). Σα απνηειέζκαηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε απηά ηεο
αλάπηπμεο ζε χςνο γηαηί νη ξίδεο εμαθνινπζνχλ λα απμάλνληαη θαη κάιηζηα θαιχηεξα ζηε
ζπγθέληξσζε ησλ 60 gr/l. Φαίλεηαη φηη ηα θπηά πξνζπαζνχλ λα αληηδξάζνπλ ζηελ θαηαπφλεζε κε ηε
κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. ζνλ αθνξά ζην ρισξφ βάξνο, απηφ είλαη πςειφηεξν
ζηα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε ζπγθέληξσζε ζαθραξφδεο 30 gr/l, αθνχ παξνπζίαζαλ ην
κεγαιχηεξν κέζν φξν (ρήκα 5). Παξάιιεια ην πςειφηεξν μεξφ βάξνο, παξαηεξείηαη ζηε
ζπγθέληξσζε ησλ 60 (ρήκα 6). Ώπηφ ίζσο ζεκαίλεη φηη, ην πδαηηθφ ζηξεο αλαζηέιιεη ειαθξψο ηελ
αχμεζε ηεο ρισξήο κάδαο αιιά δελ επεξεάδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξή νπζία, φπσο αλαθέξεηαη
θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Tschaplinski θ.α. 1995).
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ρήκα 2. Αύμεζε βιαζηώλ ιεύθεο παξνπζία δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζαθραξόδε
Figure 2. Growth of poplar shoots in the presence of different concentrations of sucrose

πσο έρεη ήδε ζεκεησζεί ν βέιηηζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θπηψλ ζε χςνο επηηπγράλεηαη ζε
ζπγθέληξσζε ζαθραξφδεο 30 gr/l. Ο ξπζκφο αχμεζεο ζε απηά ηα θπηά είλαη θαιχηεξνο απφ απηή ησλ
θπηψλ κε ηε κεδεληθή ζπγθέληξσζε. Ώπηφ κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη κέρξη κηα νξηζκέλε
ζπγθέληξσζε ε ζαθραξφδε ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ βιαζηνχ ελψ φπσο παξαηεξείηαη ζε
κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο θαζψο πξνθαιεί πδαηηθφ
ζηξεο. Δ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ζαθραξφδεο εμεγείηαη απφ ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιηζκνχ ηεο απφ ηα
θπηά, πνπ βξίζθνπλ ζ‘ απηή κηα πεγή άλζξαθα. Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα επαλαιεθζεί ην πείξακα κε
ρεκηθέο ελψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβνιηζζνχλ απφ ηα θπηά (καληηφιε, PEG), ψζηε λα κπνξεί
λα δηαρσξηζζεί ε πδαηηθή θαηαπφλεζε απφ κηα ελδερφκελε αλεπάξθεηα άλζξαθα.

Τςνο βιαζηνύ

Τψοσ βλαςτοφ (cm)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

30

60

120

ακχαρόηθ (gr/l)
ρήκα 3. Σειηθό ύςνο βιαζηώλ ιεύθεο κεηά από θαιιηέξγεηα 30 εκεξώλ παξνπζία δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζαθραξόδεο
(κεηξήζεηο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Optimas 6)
Figure 3. Final height of poplar shoots after 30 days of culture in the presence of different sucrose concentrations
(measurements using Optimas 6)
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ρήκα 4. Σειηθό κήθνο ξηδώλ ιεύθεο κεηά από θαιιηέξγεηα 30 εκεξώλ παξνπζία δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζαθραξόδεο
(κεηξήζεηο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Optimas 6)
Figure 4. Final poplar root length after 30 days culture in the presence of different concentrations of sucrose
(measurements using the Optimas 6 program)

ην ρήκα 4 θαίλεηαη κηα αχμεζε ηνπ κήθνπο ησλ ξίδσλ ζηελ ζπγθέληξσζε 60 ην νπνίν κπνξεί λα
νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θπηνχ λα απμήζεη ηε ξηδηθή ηνπ επηθάλεηα γηα λα αληαπεμέιζεη ζηελ
πδαηηθή θαηαπφλεζε πνπ πθίζηαηαη ιφγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ηεο ζαθραξφδεο .

Υισξό βάξνο
0,03

Χλωρό βάροσ (gr)

0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

30

60

120

ακχαρόηθ (gr/l)
ρήκα 5. Υισξό βάξνο θπηώλ ιεύθεο κεηά από θαιιηέξγεηα 30 εκεξώλ παξνπζία δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζαθραξόδεο
Figure 5. Green weight of poplar plants after 30 day culture in the presence of different concentrations of sucrose
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ρήκα 6. Ξεξό βάξνο θπηώλ ιεύθεο κεηά από in vitro θαιιηέξγεηα 30 εκεξώλ
παξνπζία δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζαθραξόδεο
Figure 6. Dry weight of poplar plants after in vitro culture for 30 days in the presence of different concentrations of sucrose

Αηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηεθηηθφηεηεο ησλ ηζηψλ ζε καθξνζηνηρεία (ρήκα 7) αλάινγα
κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο ζαθραξφδεο ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα. ηηο ζπγθεληξψζεηο ζαθραξφδεο κε 0 θαη
120 gr/l, ε πνιχ ρακειή αχμεζε ησλ θπηψλ δελ επέηξεςε ηε ζπιινγή ηθαλνπνηεηηθήο πνζφηεηαο
θπηηθήο χιεο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο. Οη κεηξήζεηο πεξηνξίζηεθαλ έηζη ζηηο
ζπγθεληξψζεηο ζαθραξφδεο 30 θαη 60 gr/l. ηε ζπγθέληξσζε ησλ 30 gr/l ηα θπηά έρνπλ κεγαιχηεξε
πεξηεθηηθφηεηα ζε P, Mg θαη K. Δ πεξηεθηηθφηεηα ζε Na ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε ζηα θπηά κε 30 gr/l.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Na δελ ππάξρεη ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη
πξνέξρεηαη πηζαλφηαηα απφ ηνλ πεξιίηε. Γεληθά ε παξνπζία ηνπ Na ζεσξείηαη ζαλ ζηνηρείν πνπ
ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ βιαζηψλ ζε θαιιηέξγεηα in vitro (Barbas θ.α. 1993). Δ
πεξηεθηηθφηεηα ησλ ηζηψλ ζε Ca πξνζδηνξίζηεθε ζρεδφλ φκνηα γηα ηηο δπν ζπγθεληξψζεηο. ηα
ηρλνζηνηρεία (ρήκα 8) παξαηεξήζεθε ην αληίζεην θαηλφκελν. Ο ρεηξηζκφο κε 60 gr/l παξνπζίαζε
πςειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηεο ζηα Cu, Fe, Zn θαη Mn. Δ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηρλνζηνηρείσλ ζε
ηζηνχο θπηψλ κε ρακειφηεξν δπλακηθφ αλάπηπμεο κπνξεί λα νθείιεηαη αθξηβψο ζηελ έιιεηςε
αχμεζεο ή αθφκε ζηελ αλάγθε ησλ θπηψλ λα ρακειψζνπλ ην πδαηηθφ ηνπο δπλακηθφ πξνθεηκέλνπ λα
πξνζιάβνπλ πεξηζζφηεξν λεξφ.

αθραξόδε (gr/l)

30

60

Πεξηεθηηθόηεηα (mg/g)

8
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4
2
0
P

Mg

K
ηνηρείν

Ca

Na

ρήκα 7. Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηηθώλ ηζηώλ ζε P, Mg, K, Na θαη Ca ζε 30 θαη 60 gr/l ζαθραξόδεο
Figure 7. Plant tissue content in P, Mg, K, Na and Ca in 30 and 60 g/l of sucrose
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ρήκα 8. Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηηθώλ ηζηώλ ζε Cu , Fe, Zn θαη Mn ζε 30 θαη 60 gr/l ζαθραξόδεο
Figure 8. Plant tissue content in Cu, Fe, Zn and Mn in 30 and 60 g/l of sucrose

πκπεξάζκαηα
Ώξρηθά, πξνζδηνξίζηεθε φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά θπηξσηηθφηεηαο ησλ ζπεξκάησλ ηεο ιεχθεο
παξαηεξήζεθαλ είηε ζε κεδεληθή πεξηεθηηθφηεηα είηε ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα πνπ πεξηέρεη 30 gr/l
ζαθραξφδε. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 60 gr/l ε θπηξσηηθφηεηα κεηψζεθε ζεκαληηθά,
ελψ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 120 gr/l ζρεδφλ κεδελίζηεθε θαη ηα άηνκα πνπ θχηξσζαλ μεξαζήθαλ
έπεηηα απφ κηα εβδνκάδα. πκπεξαίλεηαη φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ 120 gr/l πξνθάιεζε ηηο λεθξψζεηο
ησλ θηπαξηψλ θαζψο δελ επηβίσζε θαλέλα άηνκν κεηά απφ απηφλ ηνλ ρεηξηζκφ. Ώθφκα, ηα 30 gr/l
είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ηνπ ρισξνχ βάξνπο. Ώληίζεηα, ηα θπηά πνπ
θαιιηεξγήζεθαλ ζε ζαθραξφδε 60 gr/l είραλ κεγαιχηεξν μεξφ βάξνο θαη δεκηνπξγήζαλ ηηο
πεξηζζφηεξεο θαη καθξχηεξεο ξίδεο ελψ είραλ ην κηθξφηεξν χςνο βιαζηνχ. Σέινο, ε πεξηεθηηθφηεηα
ησλ ηζηψλ ζε καθξνζηνηρεία ήηαλ κεγαιχηεξε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 30 gr/l ζαθραξφδεο ελψ ηα
ηρλνζηνηρεία ήηαλ ζε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζηε ζπγθέληξσζε 60 gr/l ζαθραξφδεο.
Abstract
This study investigated the effect of water stress on the growth and nutrient content in seeds of the
X10 clone (Populus deltoides x Populus nigra). Seeds were planted in a nutrient medium based on the
Strulln and Romand solution, mixed with perlite at four concentrations of sucrose to create water
stress. During their stay in the culture, their germination and growth rate were measured. The plants
were scanned in a scanner and their final height and root length were calculated with the Optimas 6
program. The Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn and Cu and P elements were measured. A germination
reduction was observed at the 60 g/l concentration while at 120 g/l it was virtually zero. Sucrose had a
positive effect, at height at the concentration of 30 gr/l, and at the root length at 60 gr/l. The
concentration of 120 gr/l caused seedlings to die. Finally, their content in macronutrients was higher at
the concentration of 30 gr/l, while in micronutrients their content was higher at 60 gr/l.
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Πεξίιεςε
ην πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ αξρηθφ πιηθφ, νθζαικνί ηνπ θιψλνπ ιεχθεο ΄΄ΒΛ-/Υ3΄΄, νη νπνίνη
θαιιηεξγήζεθαλ in vitro. Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο
αιαηφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλαο κάξηπξαο θαη δχν δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο 3,5 gl-1 θαη 7 gl-1
NaCl. ηηο πξψηεο δέθα εκέξεο, πξνζδηνξίζηεθε, ην χςνο ηνπ βιαζηνχ θαη ε θαηάζηαζε ησλ θχιισλ.
Γηα ηηο ίδηεο εκέξεο θαηαπφλεζεο, ηα θχιια ηνπ κάξηπξα έκεηλαλ πξάζηλα. Δ ζπγθέληξσζε ησλ 3,5
gl-1 NaCl πξνθάιεζε ην θηηξίληζκα ηνπ (60%) ησλ θχιισλ θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 7,0 gl-1 NaCl
πξνθάιεζε ην θηηξίληζκα ηνπ (30%) ησλ θχιισλ θαη ηελ γήξαλζε ηνπ (60%) πνπ έγηλαλ θαθέ. Έπεηηα
απφ είθνζη εκέξεο θαιιηέξγεηαο, εκθαλίζηεθαλ θίηξηλα θχιια (20%) ζηνλ κάξηπξα. Γηα ην ζξεπηηθφ
κέζν ησλ 3,5 gl-1 NaCl παξαηεξήζεθαλ (80%) θίηξηλα θχιια θαη κφιηο (20%) πξάζηλα ελψ ζηε
ζπγθέληξσζε ησλ 7 gl-1 NaCl παξαηεξήζεθε ε θαηάξξεπζε ησλ θπηψλ, κε ηελ εκθάληζε κεγάινπ
πνζνζηνχ θαθέ (60%) θαη θίηξηλσλ (40%) θχιισλ. Δ ρεκηθή αλάιπζε ησλ θπηηθψλ ηζηψλ έδεημε φηη
νη ζπγθεληξψζεηο φισλ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη in vitro
πξνζδηνξίδνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο ζην
έδαθνο. Παξαηεξήζεθαλ κεηνχκελεο πνζφηεηεο θαιίνπ φηαλ απμήζεθε ε ζπγθέληξσζε ηνπ NaCl ζην
ζξεπηηθφ κέζν, ελψ παξάιιεια παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε ηρλνζηνηρείσλ
Λέμεηο
θιεηδηά:
Polulus
deltoides,
ηζηνθαιιηέξγεηα, αύμεζε, αιαηόηεηα.

Populus

nigra

var.

italica,

ζξέςε,

Βηζαγσγή
Δ αιαηφηεηα απνηειεί ζνβαξφ παξάγνληα αλαζηνιήο ηεο θπηηθήο αλάπηπμεο. Οη ηξφπνη δξάζεο
ηεο αιαηφηεηαο, είλαη νη εμήο: α) απεπζείαο θαπζηηθή επίδξαζε ηνπ πςεινχ pH ησλ λαηξησκέλσλ
εδαθψλ ζηηο ξίδεο ησλ θπηψλ, β) ηνμηθή δξάζε ησλ δηηαλζξαθηθψλ θαη ινηπψλ αληφλησλ, π.ρ. βνξίνπ,
ή θαηηφλησλ λαηξίνπ ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηνχ, γ) δπζκελή επίδξαζε νξηζκέλσλ
ελεξγψλ ηφλησλ θαζψο θαη ρακειή δηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ, ιφγσ ηνπ πςεινχ pH θαη δ)
έιιεηςε νμπγφλνπ, ζπλέπεηα ππνβάζκηζεο ηεο δνκήο ιφγσ δηαζπνξάο ησλ ζπζζσκαησκάησλ θαη ηεο
κείσζεο ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Δ αιαηφηεηα πξνμελεί δηπιή θαηαπφλεζε. Ώλαιπηηθά,
πξνθαιεί σζκσηηθή θαηαπφλεζε ε νπνία επηθέξεη αθπδάησζε. Βπίζεο, πξνθαιεί εμεηδηθεπκέλεο
ηνληηθέο επηδξάζεηο δειαδή ηνμηθφηεηα απφ ηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε αλεπηζχκεησλ ηφλησλ
ρισξίνπ θαη λαηξίνπ.
Ο θιψλνο΄΄ΒΛ-/Υ3΄΄απνηειεί πβξίδην ησλ Populus deltoides x Populus nigra var. 'italica' θαη
δεκηνπξγήζεθε ζηελ Βιιάδα. Έγηλε επηινγή αηφκνπ απφ νηθνγέλεηα πνπ πξνήιζε απφ ηερλεηή
δηαζηαχξσζε κεηαμχ ελφο δέληξνπ P. deltoides (θχνληαλ ζην θπηψξην ηξπκψλα) θαη ελφο αληίζηνηρα
P. nigra var. 'italica' (θχνληαλ ζην ρσξηφ Αηαβαηά Θεζζαινλίθεο). Δ δηαζηαχξσζε θαη επηινγή έγηλε
ζην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ Ώζελψλ απφ ηνλ θαζεγεηή θ. Παλέηζν (Παλέηζνο θ.α. 1999).
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θνπόο
Σα αιαηνχρα εδάθε ζπλαληψληαη παγθνζκίσο θαη δεκηνπξγνχληαη θπξίσο ππφ ηελ επίδξαζε
μεξνζεξκηθψλ ή εκίμεξσλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Εδηαίηεξα ζήκεξα κε
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ην πξφβιεκα απηφ γίλεηαη νμχηεξν. Ώπνηεινχλ ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο γεσξγίαο
θαη ηεο δαζνπνλίαο, ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ζε βάξνο ηνπ εδάθνπο. Οξηζκέλνη ιφγνη γηα ηελ ππνβάζκηζε
εδαθψλ απφ αλζξσπνγελή παξέκβαζε είλαη ε ρξήζε λεξνχ άξδεπζεο απφ αζηηθά ή ππφγεηα χδαηα ηα
νπνία είλαη θνξησκέλα κε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο κεηαιιηθψλ ηφλησλ (Polle θαη Chen 2015). Σα
αιαηνχρα εδάθε, γηα λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα βειηησζνχλ θαη λα
επαλαθηεζεί ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Δ βειηίσζε ησλ αιαηνχρσλ εδαθψλ απαηηεί θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο, θπξηφηεξε ησλ νπνίσλ είλαη ε εμαζθάιηζε λεξνχ θαιήο πνηφηεηαο θαη ε επαξθήο
ζηξάγγηζή ηνπο (Taiz θαη Zeiger 2010).
Βπνκέλσο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο αιαηφηεηαο
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θιψλνπ Υ3 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη
ζηηο κεηαβνιέο πνπ ε αιαηφηεηα επηθέξεη ζηε ζξέςε ησλ θπηψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Τιηθά
Σν θπηηθφ πιηθφ πξνήιζε απφ δελδξχιιηα ειηθίαο πέληε εηψλ ηνπ θιψλνπ Υ3. Πξφθεηηαη γηα
πβξίδην ησλ Populus deltoides x Populus nigra var. 'italica', πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Βξγαζηήξην
Ααζηθήο Γελεηηθήο, ζεκεξηλήο ειηθίαο πεξίπνπ 25 εηψλ. Κιαδίζθνη αθαηξέζεθαλ απφ ηα δελδξχιιηα
ηνπ θιψλνπ Υ3 πνπ θαιιηεξγνχληαη ζην ζεξκνθήπην ηνπ ηκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα απνιπκαλζνχλ, πξηλ ηελ εηζαγσγή
ηνπο ζε θαιιηέξγεηα in vitro.
Μέζνδνη
Οη νθζαικνί κεηαθέξζεθαλ ζε ζξεπηηθφ κέζν MS (Murashige and Scoog, 1962). ην ΜS
πξνζηέζεθαλ MyoInositol 50 mgl-1, ζαθραξφδε 20 g l-1 θαη άγαξ7,5 grl-1 (Duchefa). Βπηπιένλ ζην
ζξεπηηθφ κέζν MS πξνζηέζεθε ζηα ηειηθά πεηξάκαηα ελεξγφο άλζξαθαο (0,5 gl-1). Σν pH ηνπ
δηαιχκαηνο ξπζκίζηεθε κε NaΟΔ, ζην 5,8.
Ο πνιιαπιαζηαζκφο έγηλε κε ηελ ηερληθή ησλ καζραιηαίσλ νθζαικψλ θαη ηα έθθπηα
κεηαθέξζεθαλ ζε γπάιηλα δνρεία κε λέν ζξεπηηθφ κέζν (3-4 έθθπηα αλά γπάιηλν δνρείν). Σα έθθπηα
κεηαθέξνληαλ ζε λέν ζξεπηηθφ δηάιπκα θάζε 25 κέξεο.
Παξαζθεπάζηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά πδαηηθά δηαιχκαηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl). Σν πξψην
(Ώ) πεξηείρε απηνληζκέλν λεξφ (κάξηπξαο), ην δεχηεξν (ΐ) 3,5 gl-1 NaCl θαη ην ηξίην (Γ) 7,0 gl-1 NaCl.
Σα δηαιχκαηα αθνχ απνιπκάλζεθαλ πξνζηέζεθαλ ζηα γπάιηλα δνρεία κε ην ζξεπηηθφ δηάιπκα. Αέθα
(10) ml δηαιχκαηνο πξνζηέζεθαλ, αλάινγα κε ηε κεηαρείξηζε, ζε θάζε δνρείν, πξνθεηκέλνπ λα
κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο αιαηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ.
Μεηξήζεηο πάξζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ δηαιπκάησλ ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl).
Σα ζηνηρεία Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn θαη Cu κεηξήζεθαλ κε θαζκαηνθσηφκεηξν αηνκηθήο
απνξξφθεζεο ζε δηάιπκα πνπ πξνέθπςε κεηά απφ ηελ απνδηνξγάλσζε θνληνπνηεκέλνπ δείγκαηνο κε
H2SO4, HNO3 θαη HClO4 (Allen θ.α. 1974). Σα απνηειέζκαηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πξνέθπςαλ
απφ ηηο κεηξήζεηο πέληε (5) θπηψλ αλά κεηαρείξηζε.
Ώπνηειέζκαηα θαη πδήηεζε
Δπίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ζηελ αύμεζε ζε ύςνο
Μεηά απφ ηξεηο εβδνκάδεο θαιιηέξγεηαο ζην ζξεπηηθφ κέζν (MS), πξνζηέζεθε ην πδαηηθφ δηάιπκα
ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl). Δ εηζαγσγή ηνπ NaCl ζην ζξεπηηθφ κέζν ηξνπνπνηεί ζεκαληηθά ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ θιψλνπ Υ3 φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε. Δ αχμεζε ζε χςνο θαηά ηηο πξψηεο 10
εκέξεο θαιιηέξγεηαο, ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζηα θπηά, πνπ ην ζξεπηηθφ ηνπο κέζν πεξηέρεη NaCl
(Πίλαθαο 1). ηε ζπλέρεηα, ε αχμεζε απνθαζίζηαηαη ειαθξψο, ρσξίο φκσο λα πξνζεγγίδεη ηελ αχμεζε
πνπ παξαηεξείηαη ζηα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα ρσξίο NaCl (κάξηπξαο).
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Πίλαθαο 1. Δπίδξαζε ηνπ NaCl ζηελ αύμεζε ησλ θπηώλ ηνπ θιώλνπ Υ3 ζε θαιιηέξγεηα in vitro
(ΜΟ: κέζνο όξνο, ΣΑ: ηππηθή απόθιηζε)
Table 1. Effect of NaCl on plant growth of clone X3 in in vitro culture (MO: mean, TA: standard deviation)
NaCl
Υξόλνο
θαιιηέξγεηαο
(εκέξεο)

3,5 g l-1

Μάξηπξαο

7 g l-1

ΜΟ

ΣΏ

ΜΟ

ΣΏ

ΜΟ

ΣΏ

0

1,2

0,9

1,1

0,4

1,3

0,8

10

1,7

1,1

1,1

0,4

1,3

0,8

20

3,3

2,0

2,4

1,3

2,2

1,6

Δ αλαζηνιή ηεο αχμεζεο αθνινπζεί ηε ζπγθέληξσζε ηνπ NaCl. ζν απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε
ηνπ NaCl ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αχμεζε ησλ θπηψλ (ρήκα 1). Μεηά απφ 20
εκέξεο θαιιηέξγεηαο ν κάξηπξαο παξνπζηάδεη ππεξδηπιάζηα πξνζαχμεζε ζε ζρέζε κε ηα θπηά πνπ
θαιιηεξγνχληαη ζε ζξεπηηθφ δηάιπκα κε 7 gl-1 NaCl. Παξφια απηά, ε κηθξή αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη
κπνξεί λα είλαη έλδεημε εγθιηκαηηζκνχ ησλ θπηψλ ζηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζξεπηηθνχ
δηαιχκαηνο ζε NaCl.

Όςνο (mm)

25

21,2

20
12,8

15

9,4

10
4,8
5
0

0

0-10 εκέξεο
0-20 εκέξεο

0
0
3,5
7
πγθέληξσζε NaCl ζην ζξεπηηθφ κέζν (g l-1)
ρήκα 1. Γηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ ηνπ θιώλνπ Υ3 (πξνζαπμήζεηο)
κεηά από έθζεζε 10 θαη 20 εκεξώλ ζην NaCl
Figure 1. Differences in plant growth of clone X3 (increments) after exposure of 10 and 20 days to NaCl

Δπίδξαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ
Δ αχμεζε ηεο αιαηφηεηαο ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ κε ηελ πξνζζήθε NaCl παξνπζηάδεη θαη άιιεο
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα θπηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ηηο ζπλέπεηεο γηα ηελ αχμεζε πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αιινηψλνληαη ζεκαληηθά, ζε ζρέζε
κε ηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε.

Βηθφλα 1. Φπηά ηνπ θιώλνπ X3 ζε θαιιηέξγεηα invitro
Image 1. Plants of clone X3 in in vitro culture
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Ώιιαγέο παξαηεξήζεθαλ ζηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ θχιισλ θαζψο θαη ησλ βιαζηψλ ησλ εθθχησλ
(Βηθφλα 3, Βηθφλα 4) ελψ ν κάξηπξαο, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, παξακέλεη ζε θαιή θαηάζηαζε
(Βηθφλα 2).

Βηθφλα 2. Φπηό κάξηπξαο απνπζία NaCl
Image 2. Control plant in the absence of NaCl

Βηθφλα 3. Φπηά ζε 3,5 gl-1 NaCl
Image 3. Plants in 3.5 g of 1-1NaCl

Βηθφλα 4. Φπηά ζε 7 gl-1 NaCl
Figure 4. Plants in 7 g of 1-1NaCl
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ην ζξεπηηθφ δηάιπκα ρσξίο NaCl (κάξηπξαο) ηα έθθπηα εκθαλίδνληαλ ζε θαιή θαηάζηαζε, αιιά
ζε νξηζκέλα απφ απηά παξαηεξήζεθαλ κηθξέο κεηαβνιέο ηνπ ρξψκαηνο ησλ θχιισλ. ηε
ζπγθέληξσζε ησλ 7 gl-1 NaCl νη ζπλέπεηεο ηεο αιαηφηεηαο είλαη θαηαζηξνθηθέο θαη ηα θπηά κνηάδνπλ
λα θαηαξξένπλ. Ο βιαζηφο ήηαλ θίηξηλνο θαη ηα θχιια ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είραλ θαηαξξεχζεη
παξνπζηάδνληαο θίηξηλν σο θαθέ ρξψκα (Βηθφλα 4). Πηζαλφλ ην θαηλφκελν λα νθείιεηαη ζηελ
θαηαπφλεζε ησλ θπηψλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα in vitro ή/θαη ηελ παξακνλή ζην ίδην ζξεπηηθφ δηάιπκα,
πνπ θαλνληθά αλαλεψλεηαη θάζε 3-4 εβδνκάδεο.
Θξεπηηθά ηνηρεία ηνπ Φπηνύ
Δ ιεχθε ζεσξείηαη είδνο κε αλεθηηθφ ζηηο πςειέο ζπγθεληξψζεηο αιάησλ ζην έδαθνο. Χο φξην
αιαηφηεηαο ζεσξνχληαη ηα 4 mS/cm ζηνπο 25° C (Κσζηάθεο 2001).

Πεξηεθηηθφηεηα (mg/g)

40
30

0

20

3,5 g/l

10

7 g/l

0
Mg

K

Ca

Na

Υεκηθά ηνηρεία
ρήκα 2.Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε Μαθξνζηνηρεία (mg/g) ζε μεξό βάξνο
Figure 2. Plants content in Macro-elements (mg / g) in dry weight

ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ κάξηπξα, 3,5 gl-1 θαη 7 gl-1 παξαηεξείηαη κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ησλ
θπηψλ ζε θάιην (ρήκα 2). Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα (MS) πεξηείρε
ελψζεηο κε θάιην. Σν θάιην ππάξρεη ζε αθζνλία ζηα θπηά θαη είλαη απαξαίηεην καθξνζηνηρείν γηα ηελ
αλάπηπμή ηνπο θαζψο ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο κεηαβνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε
ζηαδηαθή κείσζε ηνπ θαιίνπ ζηα θπηά φζν ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζε Να
απμάλεηαη. Φαίλεηαη φηη ζε απηά ηα θπηά ην Να (ρήκα 3), πνπ πξνζιακβάλεηαη, θζάλεη ζε ηνμηθά
επίπεδα (ππνθαζηζηψληαο ην Κ ζηηο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο), πξνθαιψληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Σν Ca, ην Mg θαη ην Na πξνζδηνξίζηεθαλ ζε
κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζε ζρέζε κε ην K. Δ ζχγθξηζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ ζε
καθξνζηνηρεία δείρλεη φηη ε πεξηεθηηθφηεηα αθνινπζεί ην ίδην πξφηππν κε ην Na. Σα θπηά κε ηελ
ελδηάκεζε ζπγθέληξσζε NaCl έρνπλ ηηο πςειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα
απνδνζεί είηε ζηηο κηθξφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο είηε ζηε κηθξφηεξε δηαζεζηκφηεηα απφ ην
ζξεπηηθφ δηάιπκα. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνχο ησλ θπηψλ,
εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηνπ ηζηνχ, ηε ζέζε ηνπ ζην θπηφ, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ηελ ειηθία θαη ηε
γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο (Ranger θαη Colin-Belgrand 1996). Δ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ Na, πνπ είλαη
πςειφηεξε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 3,5 gl-1 ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ 7 gl-1 κπνξεί κφλν λα
εξκελεπζεί απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ θπηψλ. Ώπηή ε θαηάξξεπζε κπνξεί λα απνδνζεί είηε ζηελ
αδπλακία πξφζιεςεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, είηε ζηελ εθξνή ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζην δηάιπκα
θαιιηέξγεηαο, είηε ζηελ απψιεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο πηψζεο ησλ θχιισλ. Ώπηφ ζα
κπνξνχζε λα εξκελεχζεη θαη ηηο δηαθνξέο πεξηεθηηθφηεηεο ζηα άιια ζηνηρεία. H ζπγθέληξσζε ηνπ Na
είλαη πςειή αθφκε θαη ζηνλ κάξηπξα. Ώπηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην NaOH πνπ πξνζηίζεηαη ζην
ζξεπηηθφ δηάιπκα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ pH, είηε κεηαθέξεηαη ζην ζξεπηηθφ δηάιπκα απφ ην άγαξ ηνπ
νπνίνπ είλαη ζπλήζσο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν (Barbas θ.α. 1992). Γεληθά νη ιεχθεο (Populus sp.)
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, πγξαζία, θσο, θαη αεξηζκφ ελψ
παξνπζηάδνπλ κηθξή αληνρή ζε πνιχ αιθαιηθέο εδαθηθέο ζπλζήθεο (Berthelot 2000). Έρεη απνδεηρζεί
φηη ην άγαξ πεξηέρεη αξθεηά θαηηφληα ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θπηηθνχο
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ηζηνχο αιινηψλνληαο ηελ αξρηθή ζχζηαζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο (Barbas θ.α. 1992). Oη
Langenfeld-Heyser θ.α. (2007) κειεηψληαο ηελ επίδξαζε ηεο κπθφξξηδαο θαη ηνπ NaCI ζε in vitro
αλάπηπμε πβξηδίσλ ιεχθεο, αλαθέξνπλ ζπγθεληξψζεηο Κ απφ 12,67-23,36 mg/gr. Οη ηηκέο απηέο ηνπ
Κ βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ώληίζεηα, νη ζπγθεληξψζεηο
ηνπ Ca (9,75-12,89) θαη Mg (2,78-4,94) βξίζθνληαη ειαθξψο πςειφηεξα απφ ηηο ηηκέο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο.
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ρήκα 3. Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε λάηξην (Na)
Figure 3. Plant content in sodium (Na)
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ρήκα 4.Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε Ηρλνζηνηρεία (ppm) ζε μεξό βάξνο
Figure 4. Plant content in trace elements (ppm) in dry weight

ηελ ίδηα έξεπλα νη Langenfeld-Heyser θ.α. (2007) αλαθέξνπλ ηηκέο Fe απφ 260-1000 ppm. Οη
ζπγθεληξψζεηο απηέο είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
Βλψ νη ρακειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηεο απφ ην Mn (370-730 ppm) είλαη παξφκνηεο κε ηηο ηηκέο ηεο
παξνχζαο έξεπλαο. Ο ραιθφο πξνζδηνξίζηεθε ζε ρακειά επίπεδα (ρήκα 4). Σν θαηλφκελν απηφ ήηαλ
αλακελφκελν αθνχ ν Cu θαηά θαλφλα απαληάηαη ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο ζε πνιχ ρακειέο
ζπγθεληξψζεηο αληαπνθξηλφκελν ζηηο κηθξέο απαηηήζεηο ησλ θπηψλ (Brady θαη Weil 2007). ζνλ
αθνξά ηηο ζπγθεληξψζεηο ςεπδαξγχξνπ (ρήκα 4), απηέο πξνζδηνξίζζεθαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα
γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αιιά θαη ζηε ζπζζψξεπζε
ηνπο ζηνπο ηζηνχο κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο ππνθαιιηέξγεηεο.
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Θξεπηηθά ηνηρεία ησλ πεζκέλσλ θύιισλ
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ρήκα 5. Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θύιισλ ζε Μαθξνζηνηρεία (mg/g) ζε μεξό βάξνο
Figure 5. Leaf content in Macros (mg / g) in dry weight

Ώπφ ην ρήκα 5 κπνξνχκε λα δνχκε ρσξηζηά ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ καθξνζηνηρείσλ Mg, K, Ca
θαη Na ζηα πεζκέλα θχιια ησλ εθθχησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη κεγάιεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα πεζκέλα θχιια, νθείινληαη ζηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο, ζε
ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηνπο άιινπο θπηηθνχο ηζηνχο. Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη ηελ ηδηαίηεξε
ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ιεπηψλ δηαζηάζεσλ θπηηθνί ηζηνί ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο, θαζψο θαη
ε απνκάθξπλζή ηνπο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε γνληκφηεηα ηνπ ηφπνπ (Palma θ.α. 2000). Ο Bernier
(1984), εξεπλψληαο δηάθνξα πβξίδηα ιεχθεο, αλαθέξεη φηη, ε κέζε ζπγθέληξσζε Κ ζηα θχιια ήηαλ
15-20 mg/gr, ηνπ Ca 19-26mg/gr θαη ηνπ Mg 3,0–3,5 mg/gr. Βπίζεο δίλεη σο θαηψηεξεο
ζπγθεληξψζεηο, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε ηεο Populus deltoides, 13 mg/gr γηα ην Κ, 22 mg/gr γηα
ην Ca θαη 1,8 mg/gr γηα ην Mg. Οη πςειέο ζπγθεληξψζεηο Κ ζηε παξνχζα έξεπλα πηζαλφλ λα
νθείινληαη ζηε ζχλζεζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο. Ώθφκε, ε κεγάιε ζπζζψξεπζε ηνπ Na πνπ
πξνζδηνξίζηεθε ζηα πεζκέλα θχιια ησλ εθθχησλ νθείιεηαη ζην άγαξ ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο
(Barbas θ.α. 1993).
6
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ρήκα 6. πγθέληξσζε ηνπ λαηξίνπ (Na) ησλ θύιισλ ζε μεξό βάξνο
Figure 6. Concentration of the sodium (Na) of the leaves in dry weight
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ρήκα 7. Πεξηεθηηθόηεηα ησλ θύιισλ ζε ηρλνζηνηρεία (ppm) ζε μεξό βάξνο
Figure 7. Leaf content in trace elements (ppm) in dry weight

Οη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ ηρλνζηνηρείσλ ζηα πεζκέλα θχιια φπσο θαη ησλ καθξνζηνηρείσλ είλαη
ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο νιφθιεξνπ ηνπ εθθχηνπ (ρήκα 7). Ώπηφ εμεγεί ίζσο
γηαηί ζηα νιφθιεξα έθθπηα, νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε ζηνηρεία είλαη κηθξφηεξεο ζηηο ςειφηεξεο
ζπγθεληξψζεηο NaCl. ηα έθθπηα απηά έλα κέξνο ησλ ζηνηρείσλ απνκαθξχλεηαη κε ηα θχιια πνπ
πέθηνπλ κεηψλνληαο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηνηρεία φπσο ην Να. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ
ηρλνζηνηρείσλ ζηα θχιια ηνπ πεηξάκαηφο καο, είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο Cu 7,5 ppm, Fe 170
ppm, Zn 283 ppm θαη Mn 56 ppm πνπ κέηξεζαλ νη Ciadamidaro θ.α. (2014) ζε θπηείεο Populus alba
ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Guadiamar ηεο Εζπαλίαο. Γεληθά, νη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ ηζηψλ ζε
θαιιηέξγεηα invitro, ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, πξνζδηνξίδνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο
αληίζηνηρεο απηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην έδαθνο. Οη κεγαιχηεξεο απηέο πεξηεθηηθφηεηεο ζα
κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ αθελφο ζηε πεξίζζεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα ζξεπηηθά δηαιχκαηα
ηεο in vitro θαιιηέξγεηαο, αθεηέξνπ ζηελ αδπλακία έθπιπζεο ζηνηρείσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζην έδαθνο.
Abstract
Buds of the HE-X/3 clone which were cultured in vitro. For the purpose of the study and in order to
study the effect of salinity, a control and two different concentrations of 3.5gl-1 and 7 gl-1 of NaCl
were used. In the first ten days, the height of the shoot and the condition of the leaves were
determined. For the same days of strain, the leaves of the witness remained green. The concentration
of 3.5 gl-1 of NaCl caused the yellowing of 60% of the leaves and the concentration of 7.0 gl-1 of NaCl
caused a yellowing of 30% of the leaves and aging of 60% of brown. After twenty days of culture,
yellow leaves (20%) appeared in the control. For the 3.5 gl-1 NaCl medium, 80% yellow leaves and
only 20% green were observed, while in the concentration of 7 gl-1 of NaCl the plant collapsed, with
the appearance of a high percentage of brown (60% ) and yellow (40%) leaves. The chemical analysis
of plant tissues showed that the concentrations of all nutrients in the plants grown in vitro are
determined at higher levels compared to the corresponding growth of vegetation in the soil.
Decreasing amounts of potassium were observed when the concentration of NaCl in the nutrient
medium increased, while significant accumulation of trace elements was observed.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Γελεηηθή-Βδαθνινγία

ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΜΕΚΡΟΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΜΟΤ
ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ ΒΕΑΟΤ Pyrus spinosa Forskk.
Ώιεμαλδξή, ηπιηαλή1; Σζνπιθά, Παξζέλα1; Σζαθηζίξα, Μαξία1; θαιηζνγηάλλεο, Ώπόζηνινο1
Βξγαζηήξην Ααζηθήο Γελεηηθήο θαη ΐειηηψζεσο Ααζνπνληθψλ Βηδψλ, Σκήκα Ααζνινγίαο θαη
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ρνιή Γεσπνλίαο, Ααζνινγίαο θαη Φ.Π., Θεζζαινλίθε, Σ.Θ. 238, 54124,
thena@for.auth.gr
1

Πεξίιεςε
Νένη βιαζηνί (2-3 cm) πνπ εθπηχρζεθαλ απφ ρεηκεξηλά θιαδηά δηαθνξεηηθψλ ψξηκσλ αηφκσλ ηνπ
είδνπο Pyrus spinosa ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ ηνπ. ην ζηάδην ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ, ε δηαηήξεζε ησλ εθθχησλ γηα κία εβδνκάδα ζε έληαζε θσηηζκνχ 10 κmol.m-2s-1
θαη κεηά ζε 35 κmol.m-2s-1 γηα άιιεο ηέζζεξηο, απέδσζε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε
ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ώπφ ηα ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ, ην Pear Medium 1 απνδείρζεθε
ην θαηαιιειφηεξν, ελψ ε ζπγθέληξσζε 5 κΜ ΐΏ ήηαλ ε απνδνηηθφηεξε γηα ηελ παξαγσγή λέσλ
βιαζηψλ αλά έθθπην (22.7±1.6). Δ επίδξαζε ηεο γξήγνξεο εκβάπηηζεο ζε 4.90 κΜ ΕΐΏ κε
παξάιιειε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη ήπην ηξαπκαηηζκφ ηεο βάζεο, απέδσζε άξηζηα απνηειέζκαηα
ζηε ξηδνβνιία (100%±0.0) θαη ηνλ αξηζκφ ξηδψλ (3.6±0.4) ρσξίο ηελ εκθάληζε θάιινπ. Δ
ζθιεξαγψγεζε ησλ θπηαξίσλ θαηά ηελ ηξίηε εβδνκάδα παξνπζηάδεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα κε
πνζνζηφ επηβίσζεο 87.5%.
Λέμεηο θιεηδηά: γθνξηζηά, (γξήγνξε εκβάπηηζε), έληαζε θσηηζκνύ, in vitro πνιιαπιαζηαζκόο, in vitro
ξηδνβνιία.
Βηζαγσγή
Σν είδνο Pyrus spinosa Forskk. (γθνξηζηά) είλαη έλα απηνθπέο δαζηθφ είδνο ηεο ρψξαο καο θαη
απνηειεί έλα απφ ηα πην γλσζηά άγξηα δέληξα ζηελ Βιιάδα. Παιαηφηεξα ήηαλ γλσζηφ κε ηελ
ιαηηληθή νλνκαζία Pyrus amygdaliformis Vill. (Ώζαλαζηάδεο 1986, www.emplantbase.org).
Πξφζθαηα ζπγθεληξψλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ πνηθίισλ ρξήζεψλ ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο δαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ.
Ο βιαζηηθφο πνιιαπιαζηαζκνο επηιεγκέλσλ γελνηχπσλ εμαζθαιίδεηαη κε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο,
φπσο νη ηερληθέο ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο. Γεληθά, ηα πεξηζζφηεξα είδε Pyrus παξνπζηάδνπλ δπζθνιία
σο πξνο ηελ in vitro αληίδξαζή ηνπο (recalcitrant) ζε φια ηα ζηάδηα (ΐell θαη Reed 2002). Λφγσ ησλ
ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ γέλνπο Pyrus ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ζην ζηάδην ηνπ in vitro
πνιιαπιαζηαζκνχ, ζρεδηάζηεθαλ απφ ηνπο Reed θ.α. (2013a, b, c) δπν ηχπνη ελφο λένπ ζξεπηηθνχ
ππνζηξψκαηνο, Pear Medium, ην νπνίν απνδείρζεθε θαηάιιειν γηα δηαθνξεηηθνχο γελνηχπνπο ηξηψλ
εηδψλ Pyrus (Kadota θαη Niimi 2003, Thakur θαη Dalal 2008). Ώλ θαη ππάξρεη πιήζνο βηβιηνγξαθηθψλ
αλαθνξψλ γηα ηελ in vitro θαιιηέξγεηα ησλ εδψδηκσλ πνηθηιηψλ Pyrus (Lane 1979, Yeo θαη Reed
1995, Κadota θαη Niimi 2003, Thakur θαη Dalal 2008, Thakur θαη Kanwar 2008a, b, Reed θ.α. 2013a,
b, c), γηα ην P. spinosa ε δηαζέζηκε δηεζλήο βηβιηνγξαθία είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε (DolcetSanjuan θ.α. 1990a, b, Dolcet-Sanjuan θ.α. 1992). Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο αθηέξσζαλ έλα κφλν κέξνο
ησλ πεηξακάησλ ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη αλέπηπμαλ έλα πξσηφθνιιν
κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ. ηελ Βιιάδα ππάξρνπλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Βξγαζηήξην Ααζηθήο Γελεηηθήο θαη ΐειηίσζεο
Ααζνπνληθψλ Βηδψλ (Ώιεμαλδξή θ.α. 2015, Ώιεμαλδξή θ.α. 2016).
Καζψο ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε γθνξηζηά, ιφγσ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηελ αγνξά λέσλ
πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ, είηε απφ ηε ρξήζε ησλ θαξπψλ ηεο είηε ησλ εθρπιηζκάησλ απφ ηα θχιια
θαη ηνλ θινηφ ηεο, γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, είλαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε θαη ε
αλάπηπμε ελφο απινχ θαη απνηειεζκαηηθνχ πξσηνθφιινπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ είδνπο γηα
ψξηκα άηνκα κε επηζπκεηά γλσξίζκαηα.
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Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πξνέιεπζε θπηηθνύ πιηθνύ
Σν θπηηθφ πιηθφ πξνήιζε απφ ψξηκα άηνκα ηεο θπζηθήο εμάπισζεο θαη ζπιιέρζεθε απφ ηελ
πεξηνρή ηεο Ώγίαο Ώλαζηαζίαο Υαιθηδηθήο (40° 28‘ 34‘ Ν, 23° 11‘ 10‘ Β). ια ηα άηνκα είραλ ηα
ηππηθά κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ Pyrus spinosa. Υεηκεξηλά θιαδηά (πεξίνδνο ζπιινγήο
Φεβξνπάξηνο 2018) κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην θαη αθνχ αλαλεψζεθε ε βάζε ηνπο,
ηνπνζεηήζεθαλ ζε λεξφ βξχζεο γηα 20 κέξεο θαη δηαηεξήζεθαλ ζην ζάιακν αλάπηπμεο θπηψλ ζε
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (16 ψξεο θσηνπεξίνδν, ζεξκνθξαζία 24±1°C θαη έληαζε
θσηηζκνχ 35 κmol.m-2s-1). Οη λένη βιαζηνί πνπ εθπηχρζεθαλ (2-3 cm) ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο έθθπηα.
ηάδην εγθαηάζηαζεο: Δπηθαλεηαθή απνιύκαλζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ζε in vitro
ζπλζήθεο
Δ δηαδηθαζία επηθαλεηαθήο απνιχκαλζεο πεξηιάκβαλε ηα εμήο: αξρηθά, εκβάπηηζε ζε δηάιπκα
αληηνμεηδσηηθψλ (300 mg.l-1 ascorbic acid+200 mg.l-1 citric acid) γηα 16 ιεπηά θαη αθνινχζσο ζε 12%
v/v NaOCl γηα 7 ιεπηά. Σέινο, ηα έθθπηα μεπιχζεθαλ ηξεηο θνξέο κε απεζηαγκέλν-απνζηεηξσκέλν
λεξφ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζξεπηηθφ ππφζηξσκα ηξνπνπνηεκέλνπ MS εγθαηάζηαζεο (Μurashige and
Skoog 1962) (thiamine-HCl 1 mg/l-1, nicotinic acid 1 mg/l-1, pyridoxine-HCl 1 mg/l-1) (Dolcet-Sanjuan
θ.α. 1990a) εκπινπηηζκέλν κε 5 κΜ ΐΏ θαη 7.1 g.l-1 άγαξ (Sigma), ζε γπάιηλνπο ζσιήλεο
θαιιηέξγεηαο (15 cm, Ø 2.5 cm). Σν pΔ ηνπ ππνζηξψκαηνο ξπζκίζηεθε ζην 5.7. Οη θαιιηέξγεηεο
δηαηεξήζεθαλ ζην ζηάδην εγθαηάζηαζεο γηα 4 εβδνκάδεο ζην ζάιακν αλάπηπμεο θπηψλ κε ηηο
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Ο θσηηζκφο παξερφηαλ
απφ ιακπηήξεο ηχπνπ OSRAM L 58W/31-830 Lumilux Plus Eco.
ηάδην πνιιαπιαζηαζκνύ
Σα θαζαξά έθθπηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζηάδην ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ. Σνπνζεηήζεθαλ ζε γπάιηλα βάδα ―baby jar food vessel‖ (Sigma) (χςνο 9.85 cm, Ø
5 cm) πνπ δελ ζθξαγίδνληαλ αεξνζηεγψο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη θπζηθή αληαιιαγή αεξίσλ. Σν
ζξεπηηθφ ππφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φια ηα αθφινπζα πεηξάκαηα ηνπ ζηαδίνπ ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ ήηαλ έλαο ηχπνο ηνπ θαηλνχξηνπ ππνζηξψκαηνο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηα Pyrus, ην
Pear Medium 1 εκπινπηηζκέλν κε 5 κΜ ΐΏ 3.5 g.l-1 άγαξ θαη 1.45 g.l-1 PhytagelTM (Sigma), εθηφο αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Δ εγθαηάζηαζε ησλ εθθχησλ ζην ππφζηξσκα γηλφηαλ θαηφπηλ απνθνπήο
ηνπ θνξπθαίνπ ηκήκαηνο κήθνπο 0.3-0.5 εθ θαη αθφινπζε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε νξηδφληηα ζέζε
(Ώιεμαλδξή θ.α. 2016). Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ εθθχησλ βαζηδφηαλ ζηελ έθπηπμε καζραιηαίσλ
βιαζηψλ. Βπαλαθαιιηέξγεηεο γίλνληαλ θάζε πέληε εβδνκάδεο κέρξη λα ζπγθεληξσζεί ηθαλνπνηεηηθφο
αξηζκφο εθθχησλ γηα ηα πεηξάκαηα. Έθθπηα κήθνπο 2.5-3.5 cm ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα αθφινπζα
πεηξάκαηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ.
Βπίδξαζε ηεο έληαζεο θσηηζκνχ ζηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ Pyrus spinosa
Λφγσ ηεο αξγήο αλάπηπμεο ησλ εθθχησλ ζηε ζπλερή έθζεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηα 35 κmol.m-2s-1
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επαλαθαιιηέξγεηαο, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ ζηηο
παξαθάησ παξαιιαγέο κε παξακνλή ησλ θαιιηεξγεηψλ:
1. γηα κία εβδνκάδα ζε έληαζε θσηηζκνχ 10 κmol.m-2 s-1 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα άιιεο 4 εβδνκάδεο
ζε 35 κmol.m-2s-1. Δ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ κεησλφηαλ κε ηνπνζέηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κέζα ζε
ράξηηλα θηβψηηα.
2. 10 κmol.m-2s-1 γηα 5 εβδνκάδεο
3. 35 κmol.m-2s-1 γηα 5 εβδνκάδεο
4. 100 κmol.m-2s-1 γηα 5 εβδνκάδεο
Δ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ πξνζδηνξίζηεθε κε θσηφκεηξν Sekonic L-398. Δ κεηαρείξηζε πνπ έδσζε
ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα εθαξκφζηεθε ζε φια ηα παξαθάησ πεηξάκαηα, εθηφο εάλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά.
Βπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ππνζηξσκάησλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εθθχησλ ηνπ Pyrus spinosa
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
1) ηξνπνπνηεκέλν MS (Μurashige θαη Skoog 1962) (thiamine-HCl 1 mg/l-1, nicotinic acid 1
mg/l-1, pyridoxine-HCl 1 mg/l-1) (Dolcet-Sanjuan θ.α. 1990a),
2) Pear Medium 1(Reed θ.α. 2013a)
3) Pear Medium 2 (Reed θ.α. 2013a)
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4) WPM (Lloyd θαη McCown 1980)
5) DKW (Driver θαη Kuniyuki 1984)
Βπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θπηνθηλίλεο ΐΏ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εθθχησλ ηνπ P.
spinosa
Ανθηκάζηεθε ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα Pear Medium 1, θαζψο απνδείρζεθε ην θαηαιιειφηεξν, κε
ηελ πξνζζήθε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θπηνθηλίλεο BA σο αθνινχζσο:
Ρ0: Pear Medium 1 ρσξίο ξπζκηζηέο αχμεζεο (κάξηπξαο)
P1: Pear Medium 1+ 5 κΜ ΐΏ
P2: Pear Medium 1+ 10 κΜ ΐΏ
P3: Pear Medium 1+ 20 κΜ ΐΏ
ηάδην ξίδσζεο
Βπίδξαζε γξήγνξεο εκβάπηηζεο (quick dip) ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο απμίλεο ΕΐΏ ζηελ in
vitro ξηδνβνιία ηνπ P. spinosa
Μηθξνβιαζηνί (3-4 cm) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. Ώπφ φινπο, αθαηξέζεθαλ ηα
θχιια ηεο βάζεο ηνπο ζε κήθνο 1 cm (κεηαρείξηζε α) ελψ ζηνπο κηζνχο εθαξκφζηεθε, επίζεο, θαη
ήπηνο ηξαπκαηηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ βιαζηνχ (κεηαρείξηζε β).
Ώθνινχζσο, νη κηθξνβιαζηνί ππνβιήζεθαλ ζε ζχληνκε εκβάπηηζε ηεο βάζεο ηνπο γηα 20 sec ζηηο
παξαθάησ κεηαρεηξίζεηο:
Β1 (κάξηπξαο): ζε απνζηεηξσκέλν-απεζηαγκέλν λεξφ
Β2: πγξφ απνζηεηξσκέλν δηάιπκα 2.46 κΜ ΕΐΏ
Β3: πγξφ απνζηεηξσκέλν δηάιπκα 4.90 κΜ ΕΐΏ
ηε ζπλέρεηα νη κηθξνβιαζηνί ηνπνζεηήζεθαλ ζε ππφζηξσκα ηξνπνπνηεκέλνπ MS ξίδσζεο (½
NH4NO3, ½ KNO3) απνπζία απμίλεο. Σα ζθεχε θαιππηφηαλ ζηε βάζε ηνπο κε ραξηφλη, έηζη ψζηε λα
κελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην θσο. Δ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ήηαλ 35 κmol.m-2s-1 γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο (5 εβδνκάδεο).
ηάδην ζθιεξαγώγεζεο
Σα ξηδσκέλα θπηάξηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε πιαζηηθέο ζήθεο (5 cm x 5
cm x 10 cm) κε απνζηεηξσκέλν πεξιίηε ζε κηθξά ζεξκνθήπηα απφ plexiglass (46.5 cm x 26.5 cm x 30
cm) θαη δηαηεξνχληαλ ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζην ζάιακν αλάπηπμεο θπηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη
παξαπάλσ. Κάζε θπηάξην θαιχθζεθε κε ζθιεξφ πιαζηηθφ δηαθαλέο ζθεχνο (10 cm x 10 cm x 9 cm)
γηα ηηο ηξεηο πξψηεο εβδνκάδεο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζρεηηθή πγξαζία ζε πςειά επίπεδα. Δ έληαζε
ηνπ θσηηζκνχ ζην ζηάδην απηφ ήηαλ 10 κmol.m-2s-1. Σα θπηάξηα πνηίδνληαλ κε πγξφ δηάιπκα ησλ
καθξνζηνηρείσλ ηνπ MS (½ NH4NO3 θαη ½ ΚΝΟ3) θάζε 20 κέξεο.
Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε
ε θάζε πείξακα ζην ζηάδην ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 30 έθθπηα ζε θάζε
κεηαρείξηζε. Σα πεηξάκαηα επαλαιήθζεθαλ δχν θνξέο. Μεηά απφ πέληε εβδνκάδεο θαηαγξάθεθε ε
παξαγσγή λέσλ βιαζηψλ θαη ε επηκήθπλζή ηνπο.
ην πείξακα ηεο in vitro ξίδσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 20 έθθπηα ζε θάζε κεηαρείξηζε. Σν πείξακα
επαλαιήθζεθε δχν θνξέο. Πέληε εβδνκάδεο κεηά, θαηαγξάθεθε ην πνζνζηφ ξίδσζεο, ν αξηζκφο ησλ
ξηδψλ θαη ην κήθνο ηνπο. Χο ξηδσκέλα θαηαγξάθνληαλ ηα θπηάξηα ηα νπνία είραλ ηνπιάρηζηνλ κία
ξίδα κήθνπο > 0.5 cm
Σα δεδνκέλα φισλ ησλ πεηξακάησλ ππνβιήζεθαλ ζε αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε ρξήζε
ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS V22. Γηα νκαινπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο, έγηλε κεηαηξνπή ησλ
πνζνζηηαίσλ δεδνκέλσλ (arcsine transformation) πξηλ ηελ ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε. Οη ζπγθξίζεηο
ησλ κέζσλ φξσλ έγηλαλ κε ην θξηηήξην Duncan γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο P≤ 0,05.
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Ώπνηειέζκαηα
ηάδην πνιιαπιαζηαζκνύ
Βπίδξαζε ηεο έληαζεο θσηηζκνχ ζηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ P. Spinosa
Πίλαθαο 1. Δπίδξαζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνύ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ εθθύησλ ηνπ P. spinosa
Table 1. Effect of light intensity on in vitro multiplication of P. spinosa
Μεηαρείξηζε
Μήθνο (cm)
Ώξηζκφο λέσλ βιαζηψλ
10 κmol.m-2 s1, 1 εβδ./
2.4±0.1b
22.7±1.6a
35 κmol.m-2s-1, 4 εβδ.
-2 1
10 κmol.m s
2.2±0.1b
14.0±0.7b
35 κmol.m-2s-1
2.8±0.1a
16.0±0.9b
100 κmol.m-2s-1
1.5±0.1c
23.6±1.3a
Μέζνο φξνο±SE. Ώξηζκφο δείγκαηνο 30. Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ πνπ αθνινπζνχληαη
απφ ην ίδην γξάκκα δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο γηα p<0.05 (test Duncan).

Δ πξψηε κεηαρείξηζε απνδίδεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηελ αλαπαξαγσγή λέσλ
βιαζηψλ (22.7±1.6 λένη βιαζηνί/έθθπην) φζν θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή επηκήθπλζή ηνπο (2.4 cm±0.1).
Βμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα απνδίδεη θαη ε κεηαρείξηζε ησλ 100 κmol.m-2s-1 έληαζεο θσηηζκνχ
(παξαγσγή λέσλ βιαζηψλ: 23.6±1.3 λένη βιαζηνί/έθθπην), ρσξίο ηθαλνπνηεηηθή επηκήθπλζε ησλ
λέσλ βιαζηψλ (1.5 cm±0.1) (Πίλαθαο 1).
Βπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ππνζηξσκάησλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εθθχησλ ηνπ P. Spinosa
Πίλαθαο 2. Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ ππνζηξσκάησλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ εθθύησλ ηνπ P. spinosa
Table 2. Effect of different nutrient media on in vitro multiplication of P. spinosa
Μεηαρείξηζε
Μήθνο (cm)
Ώξηζκφο λέσλ βιαζηψλ/έθθπην
ηξνπνπνηεκέλν MS
1.7±0.2b
20.1±2.2a
Pear Medium 1
2.4±0.1a
22.7±1.6a
Pear Medium 2
2.0±0.1b
12.2±0.7b
WPM
1.0±0.1c
9.5±0.6b
DKW
1.1±0.1c
3.9±0.4c
Μέζνο φξνο±SE. Ώξηζκφο δείγκαηνο 30. Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ πνπ αθνινπζνχληαη
απφ ην ίδην γξάκκα δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο γηα p<0.05 (test Duncan).

ην πείξακα απηφ δηεξεπλήζεθαλ ηα πην γλσζηά ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα, θαζψο θαη νη δχν ηχπνη
ησλ ζξεπηηθψλ ππνζηξσκάησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ πξφζθαηα εηδηθά γηα ηα Pyrus (Pear Medium 1,
Pear Medium 2). Σν Pear Medium 1 απνδείρζεθε ην θαιχηεξν θαη σο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή λέσλ
βιαζηψλ θαη σο πξνο ηελ επηκήθπλζή ηνπο (Πίλαθαο 2).
Ώπφ ηα ππφινηπα ππνζηξψκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ, ην DKW, ήηαλ ην πιένλ αθαηάιιειν θαη γηα
ηηο δχν παξακέηξνπο πνπ κειεηήζεθαλ. πλνιηθά ηα ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ
παξνπζηάδνπλ κηα αθνινπζία σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα σο εμήο: Pear Medium 1> ηξνπνπνηεκέλν
MS> Pear Medium 2> WPM> DKW (Πίλαθαο 2).
Βπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θπηνθηλίλεο ΐΏ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εθθχησλ ηνπ P.
Spinosa
Πίλαθαο 3. Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ θπηνθηλίλεο ΒΑ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ εθθύησλ
Table 3. Effect of different cytokinin concentrations (BA) on multiplication of explants
Μεηαρείξηζε
Μήθνο βιαζηψλ (cm)
Ώξηζκφο λέσλ βιαζηψλ αλά έθθπην
Ρ0
0.9±0.1c
1.3±0.1c
Ρ1
2.4±0.1b
22.7±1.6a
Ρ2
2.3±0.1b
10.0±0.7b
Ρ3
2.8±0.1a
12.3±0.7b
Μέζνο φξνο±SE. Ώξηζκφο δείγκαηνο 30. Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ πνπ αθνινπζνχληαη
απφ ην ίδην γξάκκα δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο γηα p<0.05 (test Duncan).

Δ ζπγθέληξσζε 5 κΜ ΐΏ απνδείρζεθε φηη ήηαλ ε απνδνηηθφηεξε γηα ηελ παξαγσγή λέσλ
βιαζηψλ κε ηθαλνπνηεηηθή επηκήθπλζε. Οη κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ΐΏ πνπ δνθηκάζηεθαλ
απέδσζαλ ζρεδφλ ηε κηζή παξαγσγή λέσλ βιαζηψλ απ‘ φηη ε θαιχηεξε κεηαρείξηζε. Ο κάξηπξαο
ππνιείπνληαλ θαηά πνιχ θαη σο πξνο ηελ παξαγσγή λέσλ βιαζηψλ θαη σο πξνο ηελ επηκήθπλζε
(Πίλαθαο 3).
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ηάδην ξίδσζεο
Πίλαθαο 4. Δπίδξαζε γξήγνξεο εκβάπηηζεο δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ απμίλεο ΗΒΑ
θαη δηαθνξεηηθώλ κεηαρεηξίζεσλ ησλ κηθξνβιαζηώλ ζηελ in vitro ξηδνβνιία ηνπ P.spinosa
Table 4. Effect of quick dip in different IBA concentrations and treatment of microshoots in in vitro rooting of P. spinosa
Aπμίλε ΕΐΏ (κΜ)
Μεηαρείξηζε
Ρίδσζε (%)
Ώξηζκφο ξηδψλ
Μήθνο ξηδψλ (εθ)
α
40±12.2c
1.0±0.0b
4.5±0.2a
0
β
40±12.3c
1.0±0.0b
4.4±0.2a
α
75±7.9b
1.6±0.2b
2.8±0.1b
2.46
β
20±14.1d
3.0±0.5a
1.3±0.1c
α
50±11.2c
3.3±0.3a
3.0±0.3b
4.90
β
100±0.0a
3.6±0.4a
2.0±0.2c
Μέζνο φξνο±SE. Ώξηζκφο δείγκαηνο 20. Οη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ πνπ αθνινπζνχληαη
απφ ην ίδην γξάκκα δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο γηα P≤0.05 (test Duncan).

Ώπφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο απμίλεο ΕΐΏ πνπ δνθηκάζηεθαλ θαζψο θαη ηηο
κεηαρεηξίζεηο ησλ κηθξνβιαζηψλ, ε γξήγνξε εκβάπηηζε ησλ κηθξνβιαζηψλ ζε 4.90 κΜ ΕΐΏ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαρείξηζε β, απέδσζε άξηζηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ξηδνβνιία θαζψο θαη ηε
δεκηνπξγία ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ξηδψλ κε ηθαλνπνηεηηθή επηκήθπλζή ηνπο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.
Ώληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθέληξσζεο 2.46 κΜ ΕΐΏ ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαίλεηαη λα
είλαη πην απνδνηηθή ζε πνζνζηά ξηδνβνιίαο απ‘ φηη ν ηξαπκαηηζκφο ηεο βάζεο, ελψ δελ ππάξρεη
δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηαρεηξίζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κάξηπξα (Πίλαθαο 4). ε θαλέλαλ απφ
ηνπο ξηδσκέλνπο κηθξνβιαζηνχο δελ παξαηεξήζεθε ε δεκηνπξγία θάιινπ.
Πίλαθαο 5. εκαληηθόηεηα ησλ παξαγόλησλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο ζηνπο κέζνπο όξνπο ηνπ πνζνζηνύ ξίδσζεο, ηνπ
αξηζκνύ ξηδώλ θαη ηνπ κήθνπο ξηδώλ πνπ ππνινγίζηεθε κε αλάιπζε δηαθύκαλζεο δύν κεηαβιεηώλ ANOVA
Table 5. Significance of factors and their interaction on percentage mean, the mean number and mean length of roots,
estimated by multifactor ANOVA
Ρίδσζε (%)

Ώξηζκφο ξηδψλ

Μήθνο ξηδψλ (εθ)

Παξάγνληεο

df

F

Sig.

df

F

Sig.

df

F

Sig.

απμίλε

2

163,341

.000

2

23,535

.000

2

44,725

.000

κεηαρείξηζε

1

7,613

.033

1

3,135

.079

1

14,756

.000

3,669

.028

απμίλε *κεηαρείξηζε

2
271,906 .000
2
1,480
.232
2
Πνζνζηφ ξίδσζεο: R Squared = .993 (Adjusted R Squared = .988), p <0.05
Ώξηζκφο ξηδψλ: R Squared = .332 (Adjusted R Squared = .305), p <0.05
Μήθνο ξηδψλ: R Squared = .475 (Adjusted R Squared = .453), p <0.05

Δ αιιειεπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο απμίλεο κε ηε κεηαρείξηζε ησλ εθθχησλ είλαη ν πιένλ
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε ξηδνβνιία ησλ κηθξνβιαζηψλ ηνπ P.spinosa (F=271,906, p <0.05)
αθνινπζνχκελε απφ ηελ απμίλε (F=163,341, p <0.05) θαη ηέινο ηε κεηαρείξηζε (F=7,613, p <0.05). Ο
πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο, φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ξηδψλ, ήηαλ ε απμίλε (F=23,535, p <0.05),
ελψ ε κεηαρείξηζε (F=3,135, p >0.05) θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (F=1,480, p >0.05) δελ
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ παξάγνληα απηφ. Χο πξνο ην κήθνο ησλ ξηδψλ ζεκαληηθφηεξε είλαη ε
επίδξαζε ηεο απμίλεο (F=44,725, p <0.05) αθνινπζνχκελε απφ ηελ κεηαρείξηζε (F=14,756, p <0.05)
θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (F=3,669, p <0.05) (Πίλαθαο 5).
ηάδην εγθιηκαηηζκνύ
ην ζηάδην ηεο ζθιεξαγψγεζεο ηα θπηάξηα βξίζθνληαη πιένλ ζηελ ηξίηε εβδνκάδα απφ ηελ
έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο κε ηθαλνπνηεηηθή κέρξη ηψξα επηβίσζε (87.5%).
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ, φζνλ αθνξά ζηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ, απνδείρζεθε φηη
είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή λέσλ βιαζηψλ θαη ηελ επηκήθπλζή ηνπο in
vitro. Ώπηφ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ είδνπο ζε ρακειή έληαζε θσηηζκνχ, θαζψο ην
θχιισκά ηνπ εθπηχζζεηαη πνιχ λσξίο ηελ άλνημε. Καη άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ επίζεο φηη νη
ηδηφηεηεο θαη νη ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ δηαηεξνχληαη θαη εθθξάδνληαη φηαλ απηά βξίζθνληαη
ζε in vitro θαιιηέξγεηα (Aranda-Peres θ.α. 2009, Pedroso θ.α. 2010).
ε πξνεγνχκελε έξεπλά καο κε έλαλ λεαληθφ γελφηππν ηνπ P. spinosa γηα ηξεηο εληάζεηο θσηηζκνχ
(παξακνλή γηα ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο ζε έληαζε θσηηζκνχ 10 κmol.m-2s-1 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα
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άιιεο 2 εβδνκάδεο ζε 35 κmol.m-2s-1, 35 κmol.m-2s-1 θαη 100 κmol.m-2s-1 γηα 4 εβδνκάδεο)
επηβεβαηψζεθε ε ππεξνρή ηεο έθζεζεο πξψηα ζε ρακειή έληαζε θσηηζκνχ θαη θαηφπηλ ζε 35 κmol.m2 -1
s (Ώιεμαλδξή θ.α. 2016). Παξνκνίσο, νη Yeo θαη Reed (1995) παξαηήξεζαλ, γηα ηξία δηαθνξεηηθά
είδε Pyrus, απμεκέλε παξαγσγή λέσλ βιαζηψλ αλά έθθπην κε ρακειή έληαζε θσηηζκνχ 25 κmol.m2 -1
s .
ηελ πεξίπησζε ηεο πςειήο έληαζεο θσηηζκνχ (100 κmol.m-2s-1) ε απφδνζε σο πξνο ηελ
παξαγσγή λέσλ βιαζηψλ ήηαλ εμίζνπ πςειή κε απηή πνπ ηειηθά επηιέρζεθε σο ε θαιχηεξε. ηελ
ηειεπηαία δηαπηζησζεθε, επίζεο, θαη θαιχηεξε επηκήθπλζε. Ώλάινγα, νη Dolcet-Sanjuan θ.α. (1990a)
παξαηήξεζαλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή λέσλ βιαζηψλ ζε πνιχ πςειή
έληαζε θσηηζκνχ 135 κE m-2s-l ζε ζπλδπαζκφ κε 20 κΜ ΐΏ.
Ώλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ πνπ δνθηκάζηεθαλ, πνιιά απφ ηα
νπνία θαηά θφξνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ θπηψλ, ν ηχπνο 1 ηνπ λένπ
ππνζηξψκαηνο Pear Medium απνδείρζεθε ν απνδνηηθφηεξνο. Δ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
ππνζηξψκαηνο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ ελφο νξηζκέλνπ
δαζηθνχ είδνπο, θαζψο ηαηξηάδεη ζηηο ζξεπηηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα
επηβεβαηψλνληαη θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλέο καο ζε έλα λεαληθφ γελφηππν ηνπ είδνπο P. spinosa
ζηνλ νπνίν πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ππφζηξσκα (Ώιεμαλδξή θ.α. 2016). Σν ίδην
επηβεβαηψζεθε θαη γηα πνιιά είδε ηνπ γέλνπο Pyrus απφ ηνπο Reed θ.α. (2013a) νη νπνίνη ζρεδίαζαλ
ην ζπγθεθξηκέλν ζξεπηηθφ ππφζηξσκα.
H θαηαιιειφηεξε ζπγθέληξσζε θπηνθηλίλεο, γηα ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ P. spinosa,
ήηαλ απηή ησλ 5 κΜ ΐΏ. Ώπφ πξνεγνχκελα πεηξάκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηε γθνξηζηά, βξέζεθε φηη
ε ίδηα ζπγθέληξσζε θπηνθηλίλεο ζε ζπλδπαζκφ κε 0.0246 κΜ ΕΐΏ έδηλε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα
ζηελ in vitro αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγεηψλ (Ώιεμαλδξή θ.α. 2016). ε αληίζεζε κε άιινπο εξεπλεηέο
γηα δηάθνξα είδε Pyrus, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο
ηθαλφηεηαο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ ζηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ΐΏ. Άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη
πςειά επίπεδα θπηνθηλίλεο απμάλνπλ ηελ αλαπαξαγσγή λέσλ βιαζηψλ κε ηαπηφρξνλε φκσο
εκθάληζε κνξθνινγηθψλ δπζκνξθηψλ ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο (Κadota θαη Niimi 2003, Poudyal θ.α.
2008, Liu 2009). Γη‘ απηφ πξνηείλνπλ ίδηα ή παξφκνηα κε ηε δηθή καο ζπγθέληξσζε θπηνθηλίλεο σο
ηελ θαηαιιειφηεξε γηα ηνλ κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ δηαθφξσλ εηδψλ Pyrus, φπσο: P. calleryana Dcn
(Berardi θ.α. 1993), P. syrica (Shibli θ.α. 1997) θαη P. communis var. pyraster (Caboni θ.α. 1999).
Γηα ην P. amygdaliformis, νη Dolcet-Sanjuan θ.α. (1990a) αλαθέξνπλ απμεκέλε παξαγσγή λέσλ
βιαζηψλ αλά έθθπην κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ΐΏ απφ 5 κΜ ζε 10 θαη 20 κΜ θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε πςειή έληαζε θσηηζκνχ. ηελ παξνχζα εξγαζία, ζηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο
θπηνθηλίλεο, δελ παξαηεξήζεθαλ θαλελφο είδνπο κνξθνινγηθέο δπζκνξθίεο, θαζψο απηφ
αληηκεησπίζηεθε απφ πξνεγνχκελε έξεπλά καο γηα ηε γθνξηζηά (Ώιεμαλδξή θ.α. 2016).
Σα πνζνζηά ηεο ξηδνβνιίαο έθηαζαλ ζην άξηζην κε ηε δηαδηθαζία ηεο γξήγνξεο εκβάπηηζεο ζε
4.90 κΜ ΕΐΏ θαη ηεο κεηαρείξηζεο β, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ώλαιφγσο, νη Majada
θ.α (2000) αλαθέξνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ξίδσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο κε
ηε γξήγνξε εκβάπηηζε ησλ κηθξνβιαζηψλ ζηηο ίδηεο ζπγθεληξψζεηο ΕΐΏ γηα ηελ in vitro ξηδνβνιία
ηνπ είδνπο Ilex aquifolium L. ηελ εξγαζία ηνπο δελ αλαθέξνπλ θαλελφο είδνπο άιιν ρεηξηζκφ ησλ
κηθξνβιαζηψλ. Βπίζεο, νη Shekafandeh θαη Shahcheraghi (2017) γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο γελνηχπνπο
ηνπ είδνπο Ficus carica L., κε θπηηθφ πιηθφ πνπ πξνεξρφηαλ απφ in vitro πνιιαπιαζηαζκφ,
αλαθέξνπλ φηη έθηαζαλ ζε άξηζηα πνζνζηά ex vitro ξίδσζεο κε πνιχ θαιή αλάπηπμε ξηδηθνχ
ζπζηήκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο γξήγνξεο εκβάπηηζεο ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο απμίλεο ΕΐΏ.
Οη Ώιεμαλδξή θ.α. (2016) αλαθέξνπλ φηη γηα ην ίδην είδνο ε ξηδνβνιία έθηαζε ην 83.33%
αθνινπζψληαο, φκσο, κία πνιχπινθε δηαδηθαζία. Βπηπιένλ, ζηε βάζε φισλ ησλ κηθξνβιαζηψλ
δεκηνπξγφηαλ κεγάινο φγθνο θάιινπ. Οη Dolcet-Sanjuan θ.α. (1990a) κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία
ξηδνβνιίαο in vitro αλέθεξαλ 90% επηηπρία ζηε ξίδσζε ηνπ P. amygdaliformis θαη παξαηήξεζαλ,
επίζεο, ηε δεκηνπξγία θάινπ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζθιεξαγψγεζεο ησλ θπηαξίσλ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά κέρξη ηψξα κε
πνζνζηφ επηβίσζεο 87.5%. Βπηηπρεκέλνο εγθιηκαηηζκφο ξηδσκέλσλ θπηαξίσλ ζεκεηψζεθε γηα
δηάθνξα είδε Pyrus, φπσο: 50% (Shen θαη Mullins 1984), 73% (Bhojwani θ.α. 1984) θαη 83-90%
επηβίσζε (Al-Maarri θ.α. 1994). Οη Dolcet-Sanjuan θ.α. (1990a), γηα ην ίδην είδνο, δελ δίλνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εγθιηκαηηζκφ.
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πκπεξαζκαηηθά, αλαπηχρζεθε έλα απιφ θαη επηηπρεκέλν πξσηφθνιιν κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ
πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: εγθαηάζηαζε ζε ηξνπνπνηεκέλν MS εγθαηάζηαζεο κεηά απφ ηελ
επηθαλεηαθή απνιχκαλζε ησλ εθθχησλ ζε δηάιπκα αληηνμεηδσηηθψλ (300 mg.l -1 ascorbic acid+200
mg.l-1 citric acid) γηα 16 ιεπηά θαη αθνινχζσο ζε 12% v/v NaOCl γηα 7 ιεπηά. ην ζηάδην ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ ην θαηαιιειφηεξν ζξεπηηθφ ππφζηξσκα ήηαλ ην Pear Medium 1 εκπινπηηζκέλν κε
5 κΜ ΐΏ. Σα έθθπηα ηνπνζεηνχληαλ ζε νξηδφληηα ζέζε πάλσ ζην ππφζηξσκα θαηφπηλ απνθνπήο ηνπ
θνξπθαίνπ ηκήκαηνο 0.2-0.5 cm θαη δηαηεξνχληαλ γηα κία εβδνκάδα ζε έληαζε θσηηζκνχ 10 κmol.m2 -1
s θαη ζηε ζπλέρεηα γηα άιιεο 4 εβδνκάδεο ζε 35 κmol.m-2s-1. Δ δηαδηθαζία ηεο ξηδνβνιίαο in vitro
ήηαλ πνιχ απιή θαη επηηεχρζεθε κε γξήγνξε εκβάπηηζε 20 sec ζε πγξφ δηάιπκα 4.90 κΜ ΕΐΏ
θαηφπηλ απνκάθξπλζεο ησλ θχιισλ θαη ειαθξχ ηξαπκαηηζκνχ ηεο βάζεο ηνπο θαη ηνπνζέηεζε ζε
ηξνπνπνηεκέλν MS ξίδσζεο ρσξίο απμίλε. Ο εγθιηκαηηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξιίηε κέζα ζε
εηδηθά ζεξκνθήπηα απφ plexiglass ζηνλ ζάιακν αλάπηπμεο θπηψλ. Καηά ηηο πξψηεο ηξεηο εβδνκάδεο
θαιχπηνληαλ κε ζθιεξφ πιαζηηθφ δηαθαλέο ζθεχνο.
Βπραξηζηίεο
Δ εξεπλεηηθή εξγαζία ππνζηεξίρηεθε απφ ην Βιιεληθφ Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο
(ΒΛ.ΕΑ.Β.Κ.) θαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΒΣ), ζην πιαίζην ηεο
Αξάζεο «Τπνηξνθίεο ΒΛΕΑΒΚ Τπνςεθίσλ Αηδαθηφξσλ» (αξ. 90733/12-9-2017).

Abstract
Newly emerged shoots (2-3cm) from winter branches of different Pyrus spinosa mature trees were
used as explants for their micropropagation. In the multiplication stage, the exposure of explants to 10
κmol.m-2s-1 for the first week followed by exposure to 35 κmol m-2s-1 for another four weeks, was
proved the most favorable for the regeneration of new shoots per explant (22.7±1.6). Among the
different nutrient media tested, the best production of new shoots along with an adequate elongation
was achieved on Pear Medium 1, while 5 κΜ ΐΏ was the most productive among other BA
concentrations. The effect of quick dip in 4.90 κΜ ΕΐΏ in combination with the removal of leaves and
light wounding of the basal part of the explants, resulted in the optimum rooting percentage
(100%±0.0) and the best root number (3.6±0.4) without the presence of callus. Acclimatization of
explants, being at the third week, shows promising results (87.5%).
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1

Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία απηή ππνινγίζηεθαλ νη ξνέο ηνπ αδψηνπ ζηε θπιιφπησζε θαζψο θαη ηα απνζέκαηα θαη
ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αδψηνπ ζηα εδάθε δχν πεηξακαηηθψλ επηθαλεηψλ ζε δχν δαζηθά νηθνζπζηήκαηα,
αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ θαη πβξηδνγελνχο ειάηεο. ΐξέζεθε φηη κφλν ε μπιψδεο θπιιφπησζε ηεο
ειάηεο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε ξνή αδψηνπ απφ εθείλε ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ. Σν
ζπλνιηθφ απφζεκα αδψηνπ ήηαλ πςειφηεξν ζην έδαθνο ηεο επηθάλεηαο ηεο ειάηεο αιιά ην πνζνζηφ
ηνπ δηαζέζηκνπ αδψηνπ (ακκσληαθφ+ ληηξηθφ) ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ άδσην κέρξη ην βάζνο ησλ 20
cm ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηελ επηθάλεηά ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ παξά ηε κε ζεκαληηθή
δηαθνξά ηεο ζρέζεο C/N κεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηψλ ζε φια ηα ζηξψκαηα εδάθνπο. Οη
κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο (πςειφηεξε ζεξκνθξαζία εδάθνπο ζηελ επηθάλεηα ησλ αεηθχιισλ
πιαηπθχιισλ) είλαη ην πην πηζαλφ αίηην γηα ηε δηαθνξά απηή.
Λέμεηο θιεηδηά: αείθπιια πιαηύθπιια, ειάηε, άδσην, ξνέο θπιιόπησζεο, έδαθνο, δηαζέζηκν άδσην.
Βηζαγσγή
Έρεη απνδεηρηεί φηη ην άδσην (Ν) είλαη ην καθξνζηνηρείν πνπ πεξηζζφηεξν απφ φια επεξεάδεη ηελ
αχμεζε ησλ δέληξσλ ζηα δάζε (Vitousek θαη Farrington 1997). Ώπηφ ζπκβαίλεη φρη απφ ηηο κηθξέο
νιηθέο πνζφηεηεο ηνπ ζηνηρείνπ αιιά απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ. Λφγσ ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν ηνπ ζε
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα (Keeney 1980, Carlyle 1986). Οη Cole θαη Rapp (1981) ζπλέηαμαλ πίλαθεο κε
ηα θνξηία αδψηνπ ζηα δηάθνξα κέξε δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηνλ θφζκν. Σα δαζηθά εδάθε
δέρνληαη εηζξνέο αδψηνπ απφ ηα θαηαθξεκλίζκαηα θαη ηε θπιιφπησζε. Δ θπιιφπησζε είλαη ε θχξηα
πεγή εκπινπηηζκνχ ηνπ δαζηθνχ εδάθνπο κε άδσην (Sayer 2006). Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ε θπιιφπησζε
βξεζεί ζην δαζηθφ έδαθνο αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο απνζχλζεζεο. Ο ξπζκφο ηεο απνζχλζεζεο
εμαξηάηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ, ην είδνο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο, θαη ηηο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Vesterdal θ.α. 2013). Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα ησλ
ξνψλ αδψηνπ ζηε θπιιφπησζε θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ ηνπ νιηθνχ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ αδψηνπ
ζην έδαθνο δχν δηαθνξεηηθψλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ θαη ειάηεο. Δ
γλψζε ηνπ θχθινπ ηνπ αδψηνπ βνεζά ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ δεδνκέλνπ φηη ηα δάζε, κε κηθξέο
εμαηξέζεηο, δελ ιηπαίλνληαη αιιά εμαξηψληαη απφ ηελ αλαλέσζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ
θπξίσο ηεο θπιιφπησζεο θαη ηνπ εδάθνπο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Υαξαθηεξηζηηθά επηθαλεηώλ
Δ πεηξακαηηθή επηθάληα ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ώκθηινρίαο
ζηε Απηηθή Βιιάδα ζε πςφκεηξν 360 m. Ο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη βνξεηναλαηνιηθφο θαη ε θιίζε
είλαη κέηξηα (19%). Δ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο είλαη 0,274 ha θαη πεξηιακβάλεηαη ζε ιεθάλε απνξξνήο
έθηαζεο 117 ha. Σν κέζν χςνο βξνρήο είλαη 1048 mm (44 ρξφληα παξαηήξεζεο 1973-2016). Δ
ειηθία ηεο ζπζηάδαο θπκαίλεηαη απφ 60-100 έηεs. Δ επηθάιπςε ηεο θφκεο ήηαλ 1.4. Δ βιάζηεζε
απνηειείηαη απφ αξηά (Quercus ilex L. ), θνπκαξηά (Arbutus unedo L.), πνπξλάξη (Quercus coccifera
L.), ξείθηα (Erica arborea, L.; Erica verticillata L.) θαη θπιίθη (Phillirea latifolia L.) Σν έδαθνο
αλαπηχρζεθε ζε ςακκηηηθφ θιχζρε, είλαη βαζχ, θαιά απνζηξαγγηδφκελν ηιηνπειψδεο ζηε κεραληθή
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ζχζηαζε, θαη θαηαηάζζεηαη σο Haplic Luvisol (FAO 1988). Σν κέζν pH ηνπ νξίδνληα FH βξέζεθε
6,6 θαη ησλ αλφξγαλσλ ζηξσκάησλ θπκάλζεθε απφ 6,17-6,53 (πξνζδηνξηζκέλν ζε λεξφ θαη αλαινγίαο
εδάθνπο λεξνχ 1:5 θαη‘φγθν θαη ζηνλ νξίδνληα FH θαη ζην αλφξγαλν έδαθνο).
Δ πεηξακαηηθή επηθάλεηα ηεο ειάηεο βξίζθεηαη ζηηο ξάρεο Σπκθξεζηνχ Βπξπηαλίαο, ζε πςφκεηξν
1170 m, έθηαζεο 0,27 ha θαη πεξηιακβάλεηαη ζε ιεθάλε απνξξνήο έθηαζεο 147 ha. Σν κέζν εηήζην
χςνο βξνρήο ζηελ επηθάλεηα είλαη 1530 mm. Δ βιάζηεζε απνηειείηαη απφ ακηγή ζπζηάδα
πβξηδνγελνχο ειάηεο (Abies borisii regis), κέζεο ειηθίαο 100 εηψλ πεξίπνπ κε ππνφξνθν θπξίσο
θηέξε (Pteridium aquilinum), βάην (Rubus hirtus) θαη πνψδε βιάζηεζε (Brahypodium sylvaticum,
Geranium lucidum, Sanicula europea). Σν έδαθνο αλαπηχρζεθε ζε ςακκηηηθφ θιχζρε,
ραξαθηεξίδεηαη σο βαζχ, θαιά απνζηξαγγηδφκελν, αξγηινπειψδεο ζηε κεραληθή ζχζηαζε θαη
θαηαηάζζεηαη σο Humic Alisols (FAO 1988). Σν κέζν pH ηνπ νξίδνληα FH ήηαλ 6,48 θαη ησλ
αλφξγαλσλ ζηξσκάησλ θπκάλζεθε απφ 5,32-6,07 (πξνζδηνξηζκέλν φπσο παξαπάλσ).
πιινγή θπιιόπησζεο
Δ θπιιφπησζε θαη ζηηο δχν πεηξακαηηθέο επηθάλεηεο ζπιιέρηεθε κε 10 πιαζηηθνχο θπιίλδξνπο
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2,42 m2 ηνπνζεηεκέλνη ζπζηεκαηηθά ζε επζεία γξακκή ζε απφζηαζε πέληε m ν
έλαο απφ ηνλ άιιν. Έλα ζχλζεην δείγκα απφ ηηο 10 παγίδεο ζπλνιηθά κεηαθεξφηαλ ζην εξγαζηήξην ζε
θάζε δεηγκαηνιεςία. ην εξγαζηήξην ε θπιιφπησζε ρσξηδφηαλ ζηα δηάθνξα κέξε ηεο (θχιια, άλζε
θ.ι.π.) δπγηδφηαλ κεηά απφ μήξαλζε ζε 80ν C γηα 48 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα δείγκαηα πέξλαγαλ απφ
ζθαηξφκπιν γηα ηελ νιηθή άιεζε. ρεκαηίζηεθαλ ηξία είδε θπιιφπησζεο, θπιιηθή, ππφινηπα (βξχα,
ιεηρήλεο θ.ι.π.) θαη μπιψδεο (θιαδάθηα, θιάδνη θαη θινηφο δέληξσλ) απφ ην 2013 έσο ην 2017 (5
δείγκαηα γηα θάζε είδνο θπιιφπησζεο).
πιινγή δεηγκάησλ εδάθνπο
Δ ζπιινγή δεηγκάησλ εδάθνπο θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο έγηλε κε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία.
πγθεθξηκέλα, ζε δχν λνεηέο επζείεο πνπ απείραλ πεξίπνπ 25 m εληφο ηεο επηθάλεηαο αλνίρηεθαλ έμη
εδαθνηνκέο ζε θάζε επζεία ζε απφζηαζε 5 m ε κία απφ ηελ άιιε. Ώπφ θάζε εδαθνηνκή ζπιιέρηεθαλ
νη νξίδνληεο L, FH κε πιαίζην 15 ρ 15 cm θαη δείγκαηα αλφξγαλνπ εδάθνπο απφ ηα βάζε 0-10 cm, 1020 cm, 20-40 cm θαη 40-80 cm. Ώλά 4 εδαθνηνκέο νη νξγαληθνί νξίδνληεο θαη νη αλφξγαλνη (ηνπ ηδίνπ
βάζνπο) αλακείρζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ζχλζεηα δείγκαηα. Έηζη ζπλνιηθά ζρεκαηίζηεθαλ ηξία
δείγκαηα απφ θάζε νξγαληθφ νξίδνληα θαη βάζνο εδάθνπο.
Δ θαηλνκεληθή ππθλφηεηα ησλ αλνξγάλσλ δεηγκάησλ εδάθνπο κεηξήζεθε κε θχιηλδξν φγθνπ 129
cm3 ζε θάζε βάζνο εδάθνπο ησλ εδαθνηνκψλ.
Σν πνζνζηφ ιίζσλ (θαη‘φγθνλ) ζηα δηάθνξα ζηξψκαηα ησλ εδαθψλ κε νπηηθή παξαηήξεζε.
Σα δείγκαηα ηνπ L νξίδνληα αιέζζεθαλ ζε ζθαηξφκπιν. Σα δείγκαηα ηνπ FH νξίδνληα θαη ηα
δείγκαηα ηνπ αλνξγάλνπ εδάθνπο πέξαζαλ απφ θφζθηλν δηακέηξνπ 2 mm θαη μεξάζεθαλ ζε
ζεξκνθξαζία 80 оC γηα 48 ψξεο.
Υεκηθή αλάιπζε
Oη ζπγθεληξψζεηο νιηθνχ αδψηνπ θαη νξγαληθνχ άλζξαθα ζην έδαθνο κεηξήζεθαλ κε αλαιπηή
αδψηνπ θαη άλζξαθα (CN analyzer). ηε θπιιφπησζε νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ αδψηνπ κεηξήζεθαλ κε
ηε κέζνδν Kjeldahl. Δ κεραληθή ζχζηαζε ησλ εδαθψλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο πηπέηαο. Σα
ακκσληαθά θαη ηα ληηξηθά ηφληα εθρπιίζηεθαλ κε 1 Μ δηάιπκα KCl. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ
ακκσληαθψλ ηφλησλ κεηξήζεθαλ κε ζπζθεπή Kjeldahl θαη εθείλεο ησλ ληηξηθψλ κε
θαζκαηνθσηφκεηξν νξαηνχ-ππεξηψδνπο (ζηα 200 nm).
Τπνινγηζκνί θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε
Οη ξνέο αδψηνπ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηηο ζπγθεληξψζεηο θαη ηε κάδα θπιιφπησζεο αλά εθηάξην.
Σα απνζέκαηα ηνπ νιηθνχ αδψηνπ ζην έδαθνο ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηηο ζπγθεληξψζεηο αδψηνπ,
ηε θαηλνκεληθή ππθλφηεηα αλά ζηξψκα εδάθνπο θαη ην πνζνζηφ ιίζσλ ην νπνίν αθαηξέζεθε απφ ηε
ζπλνιηθή κάδα εδάθνπο. Βπίζεο ιήθζεθε ππφςε ε ηππηθή απφθιηζε θάζε ζηξψκαηνο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηνπ κέζνπ φξνπ.
Σν πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ αδψηνπ ζην έδαθνο θαηά ζηξψκα (εθηφο ηνπ L ζηξψκαηνο)
ππνινγίζηεθε σο πνζνζηφ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ακκσληαθνχ θαη ληηξηθνχ αδψηνπ επί ηνπ νιηθνχ
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αδψηνπ. Γηα θάζε ηδηφηεηα ηνπ εδάθνπο ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο θαη ν ζπληειεζηήο
παξαιιαθηηθφηεηαο ίζνο κε ην πνζνζηφ ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηνπ κέζνπ φξνπ.
Οη εηήζηεο ξνέο αδψηνπ ζηε θπιιφπησζε, πέληε αλά επηθάλεηά, ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο κε ην
ηεζη αλάιπζεο παξαιιαθηηθφηεηαο (ANOVA) θαη γηα ηα ηξία είδε θπιιφπησζεο.
Μεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηψλ, θαηά ζηξψκα εδάθνπο, ζπγθξίζεθαλ νη ζπγθεληξψζεηο νιηθνχ
αδψηνπ, νη ζρέζεηο C/N θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηνπ δηαζέζηκνπ αδψηνπ κε ην ηεζη αλάιπζεο
παξαιιαθηηθφηεηαο.
Βπίζεο κεηαμχ ησλ δχν επηθαλεηψλ ηα απνζέκαηα νιηθνχ αδψηνπ ζην έδαθνο ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ
ηνπο κε βάζε ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ησλ κέζσλ φξσλ.
Ώπνηειέζκαηα-πδήηεζε
ηνλ Πίλαθα 1 θαίλνληαη νη κέζεο εηήζηεο ξνέο αδψηνπ θαη ζηα ηξία είδε θπιινπηψζεσλ ζηηο δχν
πεηξακαηηθέο επηθάλεηεο. Βληχπσζε πξνμελεί ε κηθξή παξαιιαθηηθφηεηα ηεο θπιιηθήο θπιιφπησζεο
ζηελ ειάηε αιιά θαη ε πςειή ηηκή ηεο ξνήο αδψηνπ ζηελ μπιψδε θπιιφπησζε ε νπνία ήηαλ θαη ε
κφλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Άιια θσλνθφξα δελ έρνπλ παξνπζηάζεη ηφζν πςειέο ηηκέο. Οη
Hansen θ.α. (2009) ζε Picea sitchensis θαη Picea abies βξήθαλ 29 θαη 36 kg ha-1 yr-1 ζηηο ξνέο
αδψηνπ ζε θπιιηθε θπιιφπησζε ελψ ζηελ μπιψδε θπιιφπησζε κέηξεζαλ 1,6 θαη 2,0 kg ha-1 yr-1 ξνέο
αδψηνπ, αληίζηνηρα.
Αελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ξνέο αδψηνπ ζηε θπιιφπησζε ζε δάζε κεηθηψλ αεηθχιισλ
πιαηχθπιισλ. πλήζσο νη αείθπιιεο δξπο εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα. Οη Rapp θ.α. (1999) βξήθαλ
17,5 kg ha-1 yr-1 ξνέο αδψηνπ ζε θπιιηθή θπιφπησζε αξηάο, πνζφηεηα αξθεηά ρακειφηεξε εθείλε απφ
ηελ επηθάλεηα ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ζηελ εξγαζία καο. Γεληθά νη ηηκέο ηνπ αδψηνπ ζηηο ξνέο
θπιιφπησζεο είλαη πςειέο γηα ηα δχν είδε νηθνζπζηεκάησλ, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηελ θαιή
πνηφηεηα εδάθνπο.
Ο Πίλαθαο 2 πεξηέρεη ηηο ζπγθεληξψζεηο αδψηνπ θαη ηε ζρέζε C/N ζηα εδάθε ησλ δχν
πεηξακαηηθψλ επηθαλεηψλ θαζψο θαη ηε ζηαηηζηηθή ηνπο ζχγθξηζε. Οη ζπγθεληξψζεηο αδψηνπ
δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ ην βάζνο ησλ 10 cm θαη θάησ κε κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην νηθνζχζηεκα ηεο
ειάηεο. Οη ζρέζεηο φκσο C/N δελ δηέθεξαλ θαζφινπ ζε φιν ην βάζνο εδάθνπο. Αελ δηέθεξαλ νχηε
ζην ζηξψκα L αλ θαη γεληθά νη βειφλεο ησλ θσλνθφξσλ ζσξνχληαη φηη απνζπληίζεληαη δπζθνιφηεξα
απφ εθείλεο ησλ πιαηπθχιισλ (Wiessmeir θ.α. 2013).
Οη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ αδψηνπ ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα νθείινληαη ζην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ αξγίινπ πνπ έρεη ην έδαθνο ηεο ειάηεο. Μεγαιχηεξν πνζνζηφ αξγίινπ ζπλνδεχεηαη απφ
νξγαληθή νπζία πνπ δεζκεχεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηα θνιινεηδή ηεο αξγίινπ. Δ δε νξγαληθή
νπζία πεξηέρεη άδσην πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ απμάλεηαη ζε ζπγθέληξσζε. Οη ίδηνη ιφγνη ζπλεηέιεζαλ
ψζηε ην νιηθφ άδσην ζην έδαθνο ηεο ειάηεο λα έρεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ εθείλν ησλ αεηθχιισλ
πιαηπθχιισλ (ρήκα 1). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηηο δχν κπάξεο ηνπ
ρήκαηνο 1 ιήθζεθαλ ππφςε νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κέζσλ φξσλ ηεο ζπγθέληξσζεο αδψηνπ ζηα
δηάθνξα ζηξψκαηα ησλ εδαθψλ (Michopoulos θ.α. 2019).
Πίλαθαο 1. Μέζε εηήζηα ξνή αδώηνπ (kg ha-1 yr-1) ζηε θπιιόπησζε ζηηο δύν πεηξακαηηθέο
επηθάλεηεο ζηελ πεξίνδν 2013-2017. Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα ζε ζηήιεο ζεκαίλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά γηα
επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,05
Table 1. Average annual litterfall (kg ha-1 yr-1) flux of nitrogen in the two experimental plots in the
period 2013-2017.
Different letters in columns mean significant differences for at least 0.05 probability level
Φπιιηθή
Τπφινηπα
Ξπιψδεο
Ώείθπιια
37,9
8,53
2,97α
(23)*
(36)
(56)
Βιάηε

44,8
(11)

8,41
(69)

16,2β
(55)

*πληειεζηήο παξαιιαθηηθφηεηαο
*Coefficient of variation
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Πίλαθαο 2. Οιηθό άδσην (mg g-1) θαη ηηκέο ηεο αλαινγίαο C/N ζηα εδάθε ησλ δύν
πεηξακαηηθώλ επηθαλεηώλ. Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα ζε γξακκέο ζεκαίλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά
γηα επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,05
Table 2. Total N (mg g-1) and values of the ratio C/N in the soils of the two
experimental plots. Different letters in rows mean significant differences for at least 0.05
probability level
Οιηθφ άδσην
C/N
Ώείθπιι
Βιάηε
Ώείθ
Βιάηε
α
πιια
L
11,2
12,3
44,3
41,2
(8,5)*
(9,3)
(11)
(10)
FH
13,6
12,2
19,1
18,9
(8,2)
(13)
(1,4)
(1,5)
0-10 cm
3,03
3,31
16,3
15,4
(13)
(3,3)
(2,2)
(4,9)
10-20 cm
1,89a
2,45b
14,4
13,7
(14)
(2,4)
(3,6)
(1,1)
20-40 cm
1,15a
2,12b
12,5
13,0
(14)
(2,1)
(3,3)
(2,0)
40-80 cm
0,83a
1,35b
10,4
11,2
(11)
(1,4)
(5,4)
(6,7)
*πληειεζηήο παξαιιαθηηθφηεηαο
*Coefficient of variation

Δ γνληκφηεηα ελφο εδάθνπο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο νιηθέο πνζφηεηεο . Δ δηαζεζηκφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Σα θπηά πξνζιακβάλνπλ θπξίσο αλφξγαλεο κνξθέο
ηνπ αδψηνπ (ακκσληαθά θαη ληηξηθά ηφληα). Ο Πίλαθαο 3 δείρλεη ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ακκσληαθψλ
θαη ληηξηθψλ ηφλησλ ζηα εδάθε. Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπο είλαη ζε mg kg-1 ελψ ηνπ νιηθνχ αδψηνπ ζε
mg g-1. ε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αδψηνπ ηνπ εδάθνπο θάζε ζηξψκαηνο θπκάλζεθαλ απφ 2,4%
ζηα αλφξγαλα ζηξψκαηα κέρξη 5,6% ζηνλ FH νξίδνληα. Ώπηά ηα κηθξά πνζνζηά είλαη αξθεηά γηα
κέξνο ηεο ζξέςεο ησλ δαζηθψλ θπηψλ. Σν ππφινηπν κέξνο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε κεηαθνξά αδψηνπ
απφ ηνπο παιαηνηέξνπο ζε λεφηεξνπο θπηηθνχο ηζηνχο. Σν ρήκα 2 πεξηέρεη ηα πνζνζηά ηνπ
δηαζέζηκνπ αδψηνπ (ακκσληαθνχ + ληηξηθνχ) αλά ζηξψκα εδάθνπο. Δ ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε έδεημε φηη
ε επηθάλεηα ησλ αείθπιισλ πιαηπθχιισλ είρε κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαζέζηκνπ αδψηνπ γηα ηα
ζηξψκαηα FH, 0-10 cm θαη 10-20 cm ελψ ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα δελ ππήξρε ζηαηηζηηθή δηαθνξά.
Ώπηφ ζεκαίλεη φηη κέρξη ην βάζνο ησλ 20 cm ε αλνξγαλνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ αδψηνπ ήηαλ
εληνλφηεξε ζηελ επηθάλεηα ησλ αείθπιισλ πιαηπθχιισλ. Οη ιφγνη γηα ηε δηαθνξά απηή κπνξνχλ λα
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πνηθίινπλ. Δ δηαθνξά ηνπ δαζηθνχ είδνπο παίδεη πάληα ξφιν. Σα θσλνθφξα έρνπλ πεξηζζφηεξε
ιηγλίλε ζηηο βειφλεο ηνπο απφ ηα θχιια ησλ πιαηπθχιισλ αλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηγλίλε
νξηζκέλσλ παιηπθχιισλ πιεζηάδεη εθείλε ησλ θσλνθφξσλ (Rahman θ.α. 2013). ηε ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα ηε ζπγθέληξσζε ιηγλίλεο ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο. Μία έλδεημε βέβαηα
γηα ηελ πνηφηεηα ηεο νξγαληθήο νπζίαο είλαη ε ζρέζε C/N ε νπνία δε δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ
δχν εηδψλ (Πίλαθαο 2). Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απνηθνδφκεζε ηεο
νξγαληθήο νπζίαο είλαη ην θιίκα, θπξίσο ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. Σα ρήκαηα 3 & 4 δείρλνπλ ηηο
ζεξκνθξαζίεο θαη πγξαζίεο ζηα 20 cm βάζνπο εδάθνπο ζηα δχν νηθνζπζηήκαηα απφ ην 2012 έσο ην
2017. Παξαηεξνχληαη ζπζηεκαηηθά πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηελ επηθάλεηα ησλ αεηθχιισλ
πιαηπθχιισλ θαη πςειφηεξεο πγξαζίεο εδάθνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο ειάηεο. Βίλαη πνιχ πηζαλφλ νη
πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο λα πξνθάιεζαλ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλνξγαλνπνίεζεο ηνπ αδψηνπ.
Έρεη βξεζεί φηη γηα ηελ αλνξγαλνπνίεζε ηνπ αδψηνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ζπνπδαηφηεξνο παξάγνληαο
απφ ηελ πγξαζία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αλαθεξφκαζηε ζε άλπδξεο πεξηνρέο (Guntiňas θ.α.
2012). Μία πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο ιηγλίλεο ζηε θπιιφπησζε ή
ζηνλ L νξίδνληα ζηηο δχν επηθάλεηεο.
6

a

a

Ποςοςτό (%)

5
4

b

a

b

3

b

2
1
0
FH

0-10 cm

10-20 cm

Αείφυλλα

20-40 cm

40-80 cm

Ελάτη

ρήκα 2. Πνζνζηά (%) δηαζέζηκνπ αδψηνπ ζηα ζηξψκαηα εδαθψλ ζηηο δχν πεηξακαηηθέο επηθάλεηεο.
Αηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά ζηξψκα εδάθνπο ζεκαίλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ γηα
0,05
Fig.2. Percentages (%) of available nitrogen in the soil layers in the two experimental plots. Different
letters per soil layer denote significant difference for at least 0.05-probability level

Πίλαθαο 3. Ακκσληαθό θαη ληηξηθό άδσην (mg kg-1)
ζηα εδάθε ησλ δύν πεηξακαηηθώλ επηθαλεηώλ
Table 3. Ammonium and nitrate nitrogen (mg kg-1)
in the soils of the two experimental plots
NH4-N
Ώείθπιι

Βιάηε

α
FH

95,7
(17)*
0-10 cm
46,7
(19)
10-20 cm
23,3
(18)
20-40 cm
16,9
(53)
40-80 cm
9,04
(68)
*πληειεζηήο παξαιιαθηηθφηεηαο
*Coefficient of variation

NO3-N
Ώεί

Βιάηε

652
(10)
98,9
(34)
30,0
(28)
13,0
(21)
7,60
(11)

313
(2,4)
50,0
(36)
25,4
(14)
22,4
(10)
17,9
(5,3)

θπιια
61,2
(50)
43,4
(22)
32,1
(13)
23,3
(11)
17,8
(12)
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Βπραξηζηίεο
Βθθξάδνληαη εηιηθξηλείο επραξηζηίεο ζηα Τπνπξγεία Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη
Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο θαζψο θαη ζηελ ΒΒ πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ην
έξγν. Βπίζεο νη ζπγγξαθείο ζέινπλ λα επραξηζηήζνπλ ηηο Ααζηθέο Τπεξεζίεο Καξπελεζίνπ θαη
Ώκθηινρίαο γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ζε πξαθηηθά δεηήκαηα θαη ηέινο ηε Υ. Μεηξνπνχινπ γηα
ηε βνήζεηα ηεο ζηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ.
Abstract
In this work, the nitrogen fluxes in litterfall as well as the stocks and available nitrogen in the soils of
two experimental plots representing evergreen broadleaves and Bulgarian fir forests, respectively,
were calculated. It was found that only the woody litterfall flux of nitrogen was significantly higher in
the fir forest than that of the evergreen broadleaves one. The total nitrogen stock was higher in the soil
under fir but the percentage of the available nitrogen (ammonium + nitrates) was significantly higher
in the soil of the evergreen broadleaves up to the depth of 20 cm despite the non-significant difference
of the C/N ratio in all soil layers. The microclimatc conditions (higher soil temperature in the soil of
the evergreen broadleaves forest) is the most probable cause for that difference.
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Πεξίιεςε
Γηα ηελ παξαγσγή θπηαξίσλ ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia Ten), αλζεθηηθψλ ζηηο μεξνζεξκηθέο
ζπλζήθεο ησλ Μεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ θαιχηεξα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή,
κνλνεηή θπηάξηα ηξαρείαο πεχθεο κεηαθπηεχηεθαλ ζε κεγαιχηεξα θπηνδνρεία. Χο πιηθφ, πιήξσζεο
ησλ θπηνδνρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά 90% δαζηθφ έδαθνο πξνεξρφκελν απφ γλεχζην θαη θαηά 10%
δηάθνξα νξγαληθά πιηθά επηεινχο αμίαο (θνπξηά αγειάδαο θαη θαηζίθαο, ρνχκνο αείθπιισλ
πιαηχθπιισλ θαη ηξαρείαο πεχθεο). Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζεξκνθήπην ηνπ Βξγαζηεξίνπ
Ααζηθήο Βδαθνινγίαο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κεηξήζεθε ε αχμεζε ησλ θπηαξίσλ
θαη πξνζδηνξίζηεθε ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία. Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηε
βνήζεηα ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο κε έλαλ παξάγνληα θαη ηα απνηειέζκαηα καο νδήγεζαλ ζηα
ππνζηξψκαηα πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε έηζη ψζηε ηα δηεηή θπηάξηα πνπ παξάγνληαη λα έρνπλ
θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηβηψζνπλ φηαλ θπηεχνληαη ζε δπζκελείο ζπλζήθεο.
Λέμεηο θιεηδηά: ζξεπηηθά ζηνηρεία, εδαθηθά ππνζηξώκαηα, θπηάξηα ηξαρείαο πεύθεο, αλάιπζε
δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα.
Βηζαγσγή
Γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα εθνδηάδεη κε ζξεπηηθά ζηνηρεία ηα απμαλφκελα
θπηά. Δ ηθαλφηεηα απηή ζηα δαζηθά εδάθε δελ είλαη ζηαζεξή θαη δεδνκέλε, αιιά εμαξηάηαη απφ ηα
απνζεθεπκέλα ζην έδαθνο ζξεπηηθά ζηνηρεία ζε πξνζηηή γηα ηα θπηά κνξθή, απφ ηα ζηνηρεία πνπ
επηζηξέθνπλ ζην έδαθνο κε ηελ απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ, ηα θαηαθξεκλίζκαηα θαη
ηελ βηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ
ηελ απνζάζξσζε ησλ πεηξσκάησλ. Κάζε ζξεπηηθφ ζηνηρείν θαηέρεη έλα ηδηαίηεξν ξφιν ζηνλ
κεηαβνιηζκφ ησλ θπηψλ θαη ζηε θπζηνινγία ηνπο θαη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα άιιν
ζηνηρείν. Καιή αχμεζε ησλ θπηψλ παξαηεξείηαη κφλν φηαλ ηα δηάθνξα ζξεπηηθά ζηνηρεία βξίζθνληαη
ζε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο θαη ρεκηθή κνξθή πνπ λα κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ απφ ηα θπηά (Brady
θαη Weil 2007). πρλφηεξα απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηαλ ιείπεη έλα απφ ηα καθξνζηνηρεία N, P, Ca,
Mg, S θαη ζπαληφηεξα φηαλ ιείπνπλ κηθξνζηνηρεία. Ο κε ηζνξξνπεκέλνο εθνδηαζκφο κε ζξεπηηθά
ζηνηρεία θαζηζηά ηα θπηά πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζηηο πξνζβνιέο απφ θπηνπαζνινγηθέο αζζέλεηεο
θαη έληνκα (Παπακίρνο θαη Ώιηθξαγθήο 1990).
Σν άδσην είλαη έλα απφ ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ησλ θπηψλ πνπ ζπρλφηαηα παξαηεξείηαη ζην
έδαθνο (ηα άιια δχν είλαη ην Κ θαη ν Ρ). Έιιεηςε αδψηνπ ζην έδαθνο ππφ κε αθνκνηψζηκε κνξθή
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Σα θπηά πξνζιακβάλνπλ ην Ν απφ
ην έδαθνο θπξίσο κε ηε κνξθή ησλ ληηξηθψλ αληφλησλ (ΝO3-) θαη ιηγφηεξν κε ηε κνξθή ακκσληαθψλ
θαηηφλησλ (ΝΔ4+). ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφο ν εθνδηαζκφο ησλ θπηψλ κε ηηο
απαξαίηεηεο πνζφηεηεο αδψηνπ ηφηε ηα θχιια παξνπζηάδνπλ θίηξηλν ρξψκα, κηθξφηεξν κέγεζνο, θαη
κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξνθχιιε. Οη θιαδίζθνη είλαη ιεπηνί θαη παξαηεξείηαη κείσζε ηεο
θσηνζχλζεζεο, ηεο παξαγσγήο νξγαληθήο νπζίαο, ελψ απμάλεηαη ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα ζε ζχγθξηζε
κε ην ππέξγεην ηκήκα θαη κεηψλεηαη ε δηάξθεηα ηεο απμεηηθήο πεξηφδνπ (Brady θαη Weil 2007).
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Ο Ρ ζην έδαθνο βξίζθεηαη ππφ νξγαληθή θαη αλφξγαλε κνξθή. Καη γηα ηηο δχν κνξθέο
απνθιεηζηηθή πξνέιεπζε ηνπ θσζθφξνπ απνηεινχλ θπξίσο ηα ππξηγελή θαη ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα.
Ο Ρ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλάπηπμε, πγεία θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ θπηψλ, φκσο νη
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θσζθφξνπ ζην έδαθνο βξίζθνληαη ελσκέλεο κε Al, Fe, Ca, θαη Mg. Σα
δαζηθά εδάθε εθνδηάδνληαη κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο Ρ (2,5-12 kg/ha) κε ηε δηαδηθαζία ηεο
αλαθχθισζεο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ (Conesa θ.α. 1982). Σα θπηά πξνζιακβάλνπλ Ρ απφ ην
εδαθηθφ δηάιπκα. Μηθξφ φκσο κέξνο ηνπ Ρ βξίζθεηαη ζην εδαθηθφ δηάιπκα, ελψ ην ππφινηπν
αθηλεηνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη δελ είλαη πξνζηηφ ζηα θπηά (Wu θ.α. 2019). ηαλ ππάξρεη
έιιεηςε Ρ ζηα πεχθα ηφηε νη βειφλεο, θπξίσο νη παιαηφηεξεο, εκθαλίδνπλ ρξψκα ηψδεο ή νξθλνηψδεο
(Σάληνο θαη Παπατσάλλνπ 2006).
Σν Κ ηνπ εδάθνπο αληίζηνηρα πξνέξρεηαη απφ ηελ απνζάζξσζε ησλ θαιηνχρσλ νξπθηψλ, ελψ
ζεκαληηθέο πνζφηεηεο Κ εηζέξρνληαη ζην έδαθνο απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ.
εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ K ζην κεηαβνιηζκφ ησλ θπηψλ ελεξγνπνηψληαο ηα έλδπκα πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην κεηαβνιηζκφ ησλ αδσηνχρσλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ πδαηαλζξάθσλ (Brady θαη Weil
2007). Σν Κ ζπκβάιεη ζηελ απνμχισζε ησλ θπηαξίσλ θαη απμάλεη ηελ αληνρή ηνπο ζηελ μεξαζία θαη
ηνπο παγεηνχο (Παπακίρνο θαη Παλαγησηίδεο 1975). Σν Ca επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο
θαη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο. Βμνπδεηεξψλεη ηελ νμχηεηα ησλ νξγαληθψλ νμέσλ πνπ
παξάγνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρνπκνπνίεζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο, κε απνηέιεζκα
ηελ βειηίσζε ηεο δξάζεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Μεγάιεο πνζφηεηεο Ca ζην έδαθνο παξεκπνδίδνπλ
ηελ πξφζιεςε Κ.
Δ νξγαληθή νπζία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο
ελψ παξάιιεια ζπκκεηέρεη δπλακηθά, ζαλ ζπλδεηηθφ πιηθφ, σο πεγή ελέξγεηαο ησλ κηθξννξγαληζκψλ
πνπ δηαβηνχλ ζην έδαθνο, σο κέζν ζπγθξάηεζεο λεξνχ θαη άιισλ δηεξγαζηψλ πνπ νξίδνπλ ην εδαθηθφ
πεξηβάιινλ (αθειιαξηάδεο θαη Παπιάηνπ 1999). Δ πξνέιεπζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο κπνξεί λα είλαη
θπηηθή φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θπηηθά ππνιείκκαηα (δαζηθφο ηάπεηαο) ή δσηθή (θνπξηά) Σα
νξγαληθά απηά ππνιείκκαηα ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη κε ηε δξάζε ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ
δηαζπψληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ρνχκν (Μήηζηνο 1999).
Ο δαζηθφο ηάπεηαο απνηειεί ζπνπδαία παξάκεηξν γηα ηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη
βηνινγηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο. Ώληίζηνηρα ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα, είλαη ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ηεο ηχξθεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ πφιεσλ. Δ ηχξθε φκσο δελ έρεη
ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα δαζηθά πεξηβάιινληα, φηαλ κάιηζηα βξίζθεηαη ζε μεξέο ζπλζήθεο
θαη ην λεξφ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ κάδα ηεο θαηά ηελ απμεηηθή πεξίνδν (Brady θαη Weil 2007).
Δ θνπξηά ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ αξραηφηεηα σο πεγή ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη σο κέζν
ζπληήξεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ εδάθνπο κε νξγαληθή νπζία (Κνπθνπιάθεο 1997). Ώλήθεη ζηα
νηθνλνκηθά ιηπάζκαηα, δειαδή ζηα νξγαληθά ιηπάζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο γεσξγνχο ζηηο
ίδηεο ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο (ηδεξάο 1997) θαη επεξεάδνπλ ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα (Πνιπξάθεο 2003). Δ ρεκηθή ζχζηαζε ηεο θνπξηάο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηξνθή
ησλ δψσλ θαη ην είδνο ηεο ζηξσκλήο αθνχ ε θνπξηά πεξηέρεη ην 50% ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ηνπ
αδψηνπ ησλ δσνηξνθψλ θαη ην 60-70% ηνπ θσζθφξνπ θαη ηνπ θαιίνπ (ηδεξάο 1997). Γεληθά ν
θψζθνξνο απαληάηαη ζηελ θνπξηά ζε κηθξέο πεξηεθηηθφηεηεο, έηζη κε ηε ζπλερή ρξήζε ηεο θνπξηάο
είλαη δπλαηφλ, ζε νξηζκέλα εδάθε, λα εκθαληζηνχλ αθφκα θαη ζπκπηψκαηα ηξνθνπελίαο θσζθφξνπ
(ηδεξάο 1997). Δ εθαξκνγή ηεο βνεζάεη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο κηθξνβηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ
δηαβξσκέλσλ εδαθψλ θαη επηηπγράλεη ηε βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ησλ δηαβξσκέλσλ εδαθψλ
(Μήηζηνο θ.α. 1995).
Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο παξαγσγήο θπηαξίσλ αλζεθηηθψλ ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, κε κεγάια πνζνζηά επηβίσζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ πξφθεηηαη λα θπηεπηνχλ, είλαη ε
παξαγσγή θπηαξίσλ κε κπθφξξηδα (Marx θ.α. 1991). Σα νθέιε είλαη ζίγνπξα πνιιά αλ ιάβνπκε
ππφςε φηη νπνηαδήπνηε πξνζαξκνζκέλε κπθφξξηδα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε ζξέςε ησλ θπηψλ
(Ώθξηηίδνπ 2001). Έλα θπηάξην έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηβηψζεη ζηε θπηεία φζν πην
γξήγνξα αξρίζεη λα πξνζιακβάλεη ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη λεξφ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηηο
αλαδαζψζεηο θπηαξίσλ εθνδηαζκέλσλ κε εθηνκπθφξξηδεο απφ επηιεγκέλνπο κχθεηεο, ζα απμεζεί
ζεκαληηθά ην πνζνζηφ επηηπρίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα εληζρπζεί ζνβαξά ε πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιιεηαη θάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο γηα επαλεγθαηάζηαζε ηεο δεληξψδνπο βιάζηεζεο θπξίσο ζε
πεξηνρέο κε δπζκελείο θιηκαηεδαθηθέο ζπλζήθεο. Δ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
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αληηγξαθή κηαο αληίζηνηρεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο (Σζηηζψλε θαη Γάγθαο 1995), αθνχ έξεπλεο έρνπλ
απνδείμεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ ζπκβησηηθψλ κπθήησλ ζηελ αξρηθή θπξίσο εγθαηάζηαζε ησλ
δαζνπνληθψλ εηδψλ (Ώθξηηίδνπ 2001, Wu θ.α. 2019).
Δ πξαγκαηηθφηεηα απηή πνπ δηακνξθψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θπηαξίσλ αιιά θαη ζηελ αλάγθε πεηξακαηηζκνχ θαη έξεπλαο
ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ αλάπηπμεο θπηαξίσλ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πεηξακαηηζκνχ πεξηιακβάλεηαη
θαη ε έξεπλα απηή. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε ρξήζε νξγαληθψλ πιηθψλ (δαζηθνχ ηάπεηα,
θνπξηάο) γηα ηελ βειηίσζε ηφζν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ αλφξγαλνπ εδάθνπο φζν θαη ηεο ζξέςεο ησλ
θπηψλ κε ηε κπθφξξηδα ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο απνηέιεζαλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βξγαζηήξηνπ Ααζηθήο Βδαθνινγίαο ηνπ
ηκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ώ.Π.Θ. φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
κεηξήζεηο (θσηνγξαθία 1).

Φσηνγξαθία. 1. Σα δελδξύιηα ηεο ηξαρείαο πεύθεο ζην εξγαζηήξην Γαζηθήο Δδαθνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ.
Photo 1. Seedlings of Calabrian pine in the lab of forest soils, in Aristotle University of Thessaloniki

ρεδηαζκόο ηνπ πεηξάκαηνο
Δ ηδέα ηεο αλάπηπμεο θπηψλ ζε δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε λα
παξαρζνχλ θπηά αλζεθηηθά ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ησλ δαζηθψλ Μεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη
εηδηθφηεξα:
1. Να αληηθαηαζηαζεί ε ηχξθε ε νπνία έρεη νξηζκέλεο θαιέο ηδηφηεηεο (κηθξφ βάξνο, ζπγθξαηεί
κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, είλαη απαιιαγκέλε απφ δηδάληα, έρεη κεγάιε ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα),
παξάιιεια φκσο, παξνπζηάδεη θαη έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα (φηαλ ππάξρεη έιιεηςε πγξαζίαο
ζπξξηθλψλεηαη θαη δηαρσξίδεηαη απφ ην έδαθνο κε απνηέιεζκα λα εηζέξρεηαη αέξαο, λα
επηδεηλψλνληαη νη ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, αιιά θαη λα κελ αλαιακβάλεη εχθνια φηαλ ε
πγξαζία απμεζεί).
2. Να δεκηνπξγήζεη πην εχξσζηα θπηά, ηθαλά λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο
απμεηηθήο πεξηφδνπ.
3. Να κεηψζεη ην θφζηνο ηεο ηχξθεο ρξεζηκνπνηψληαο έδαθνο κε πξνζζήθε νξγαληθψλ πιηθψλ
(θνπξηά ή δαζηθφ ηάπεηα), κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ ππνζηξψκαηνο πνπ ζα ζπλνδεχεη
ην θπηφ θαηά ηελ αλαδάζσζε.
Σα θπηά ηεο ηξαρείαο πεχθεο (Pinus brutia Ten) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πείξακα πξνέξρνληαλ
απφ ην δαζηθφ θπηψξην Υαιθεδφλαο θαη ήηαλ ελφο έηνπο. Σν έδαθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ
γλεχζηνο θαη πξνέξρνληαλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ώγίαο Ώλαζηαζίαο (ΐαζηιηθά). Δ θνπξηά απφ
αγειάδεο θαη θαηζίθεο πξνέξρνληαλ απφ ηε πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ Υαιθηδηθήο. Ώπφ ηελ ίδηα πεξηνρή
(Γνκάηη) πξνέξρνληαλ θαη ν ρνχκνο απφ αείθπιια πιαηχθπιια, ελψ ν ρνχκνο ηεο ηξαρείαο πεχθεο
ζπιιέρζεθε απφ ηε λήζν Θάζν.
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Σνλ δαζηθφ ηάπεηα ηνλ ρξεζηκνπνηήζακε θπξίσο:
α. γηα λα βειηηψζεη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο (ζπγθξάηεζε λεξνχ).
β. λα παξέρεη ζξεπηηθά ζηνηρεία.
γ. λα εκβνιηάζεη ην έδαθνο κε κπθφξξηδα, ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ζξέςε ηνπ θπηνχ.
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ηξαρείαο πεχθεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαθνχιεο ρσξεηηθφηεηαο 3 lit.
Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηνπο παξαθάησ πέληε ρεηξηζκνχο:
1. 90% έδαθνο απφ γλεχζην+10% θνπξηά αγειάδαο
2. 90% έδαθνο απφ γλεχζην+10% θνπξηά θαηζίθαο
3. 90% έδαθνο απφ γλεχζην+10% ρνχκν αείθπιισλ. πιαηχθπιισλ
4. 100% έδαθνο απφ γλεχζην (κάξηπξαο)
5. 90% έδαθνο απφ γλεχζην +10% ρνχκν ηξαρείαο πεχθεο
Δ εγθαηάζηαζε ηνπ πεηξάκαηνο έγηλε 10/2/17 θαη νη κεηξήζεηο ηνπ χςνπο άξρηζαλ 15/3/17.
Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα θπηά αθνξνχζαλ:
1. Ώλάιπζε ησλ ππνζηξσκάησλ ζηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο
2. Μέηξεζε ηνπ χςνπο θάζε θπηνχ, ελψ αξγφηεξα άξρηζε θαη ε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ πάλσ απφ ην
ξηδηθφ θφκβν, θάζε 15 εκέξεο.
3. ηαλ ηειείσζε ην πείξακα, φια ηα θπηά ρσξίζηεθαλ ζε ππέξγεην θαη ππφγεην ηκήκα θαη
πξνζδηνξίζηεθε ην λσπφ θαη ην μεξφ βάξνο ηνπο. Ώθνινχζεζαλ νη αλαιχζεηο (θπηηθνί ηζηνί) θαη
κεηξήζεθαλ ηα καθξνζηνηρεία (άδσην, θψζθνξνο, αζβέζηην, καγλήζην, θάιην θαη λάηξην) θαη ηα
ηρλνζηνηρεία (ζίδεξνο, ραιθφο, ςεπδάξγπξνο θαη καγγάλην).
ηηο αλαιχζεηο ην ππέξγεην ηκήκα πεξηειάκβαλε ηνλ βιαζηφ θαη ηηο βειφλεο ελψ ην ππφγεην
απνηεινχζε ην ξηδηθφ ζχζηεκα. Ο δηαρσξηζκφο γηλφηαλ ζην ξηδηθφ θφκβν.
Δξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο
Οη ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ θπηηθψλ ηζηψλ έγηλαλ ζε θνληνπνηεκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν πιηθφ,
κεηά απφ άιεζε μεξνχ δείγκαηνο. ηα δείγκαηα απηά κεηξήζεθε ην νιηθφ Ν κε ηε κέζνδν Kjeldahl
(Stevenson 1982). Σα ζηνηρεία Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn θαη Cu κεηξήζεθαλ κε θαζκαηνθσηφκεηξν
αηνκηθήο απνξξφθεζεο ζε δηάιπκα πνπ πξνέθπςε κεηά απφ απνδηνξγάλσζε θνληνπνηεκέλνπ
δείγκαηνο κε H2SO4, HNO3 θαη HClO4 (Allen θ.α. 1986). ην ίδην δηάιπκα πξνζδηνξίζζεθε ν P κε ηε
κέζνδν ηνπ κπιε ηνπ κνιπβδαηληθνχ ακκσλίνπ.
ζν αθνξά ην έδαθνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νμχηεηαο (pH) έγηλε ειεθηξνκεηξηθά ζε αηψξεκα
εδάθνπο - λεξνχ ζε αλαινγία 1:1 (Mc Lean 1982). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξγαληθνχ C
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο πγξήο νμείδσζεο (Nelson θαη Sommers 1982). Σν νξγαληθφ N
πξνζδηνξίζζεθε κε ηελ κέζνδν Kjeldahl (Stevenson 1982). Γηα ηνλ P ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο
Olsen θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εθρπιίζηκνπ Ρ έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ κπιε ηνπ ζνπιθνκνιπβδαηληθνχ
ακκσλίνπ (Olsen θαη Sommers 1982). Σα ελαιιαθηηθά θαηηφληα Ca, Mg, K, Na, πξνζδηνξίζζεθαλ
κεηά απφ εθρχιηζε 10 g εδάθνπο κε δηάιπκα CH3COONH4 1N, pH 7 (Grant 1982). Σα ηρλνζηνηρεία
Fe, Mn, Zn θαη Cu πξνζδηνξίζζεθαλ κεηά απφ εθρχιηζε 10 g εδάθνπο κε δηάιπκα DTPA, pH 7,3. Σα
εθρπιηζζέληα ηφληα Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn θαη Cu κεηξήζεθαλ ζε θαζκαηνθσηφκεηξν αηνκηθήο
απνξξφθεζεο.
ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηήζεθαλ θαη
επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS.
Βηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One way anova) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν εξεπλεηήο ζέιεη λα εμεηάζεη εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζε κηα κεηαβιεηή
ζπλερνχο ηχπνπ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) κεηαμχ αηφκσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο
κηα κεηαβιεηή δηαθξηηνχ ηχπνπ/πνηνηηθή (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) (Παπατσάλλνπ θαη Γνπξκπάλνο
2014). Δ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε ζχγθξηζε εθηηκεηψλ ηεο δηαζπνξάο κε ηε βνήζεηα ηεο F θαηαλνκήο
(αριάο θαη Μπεξζίκεο 2017). Ώλαθέξεηαη ζηε ζχγθξηζε πεξηζζφηεξσλ απφ δπν πιεζπζκηαθψλ
κέζσλ (Παπαδεκεηξίνπ 1989, Ααθέξκνο 2005). Έηζη ππνζέηνπκε ινηπφλ φηη ζα ζπγθξίλνπκε πέληε
πιεζπζκηαθνχο κέζνπο φξνπο (ζηελ πεξίπησζή καο ηα ππνζηξψκαηα), κ1, κ2, κ3, κ4 θαη κ5 θαη ε
κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε δηαηππψλεηαη σο εμήο:
Δν : Αελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο πέληε πιεζπζκηαθνχο κέζνπο φξνπο.
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Δ1 : Τπάξρεη δηαθνξά ζε (ηνπιάρηζηνλ) έλα δεχγνο πιεζπζκηαθψλ κέζσλ φξσλ.
Παξαδνρέο ηεο απιήο αλάιπζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ααθέξκν (2005) είλαη: α) ε ηπραηφηεηα θαη
αλεμαξηεζία, β) ε θαλνληθφηεηα θαη ε ηζφηεηα δηαζπνξψλ. Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο γίλεηαη κε ην
θξηηήξην ησλ Shapiro-Wilk, ελψ ν έιεγρνο νκνηνγέλεηαο ειέγρεηαη κε ην ηεζη ηνπ Levene (Ααθέξκνο
2012).
Ώπνηειέζκαηα
Γηα θάζε παξάκεηξν πνπ πξνζδηνξίζηεθε (κήθνο βιαζηνχ, δηάκεηξνο, θ.ιπ.) εθαξκφζηεθε ε
αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (one way anova). Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα
1. Πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ απνδνρή ή κε, ηεο αλάιπζεο παξαηίζεηαη θαη ε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζηξσκάησλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Tukey θαη ηνλ έιεγρν ησλ
αλαγθαίσλ παξαδνρψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά κε πξάζηλν ρξψκα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, ζε
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 θαη γίλνληαη απνδεθηά.
ε παξφκνηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Kitikidou θ.α. (2009) ζε κνλνεηή θπηάξηα
ηεζζάξσλ δαζηθψλ εηδψλ, δελ βξέζεθε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ θαη
ησλ εηδψλ.
Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα.
Table 1. Concentrated results of dispersion analysis with one factor

ππφγεην

ππέξγεην

Μήθνο βιαζηνχ 26 Ενπλ.
Αηάκεηξνο (mm) 26 Ενπλ
Νσπφ βάξνο gr
Ξεξφ βάξνο gr
N%
P mg/gr
Mg mg/gr
K mg/gr
Ca mg/gr
Na mg/gr
Cu ppm ή κg/ml
Fe ppm
Zn ppm
Mn ppm
Νσπφ βάξνο gr
Ξεξφ βάξνο gr
N%
P mg/gr
Mg mg/gr
K mg/gr
Ca mg/gr
Na mg/gr
Cu ppm
Fe ppm
Zn ppm
Mn ppm

sign. = 0,485 > 0,05
sign. = 0,321 > 0,05
sign. = 0,048 < 0,05
sign. = 0,034 < 0,05
sign. = 0,0002 < 0,05
sign. = 0,004 < 0,05
sign. = 0,0002 < 0,05
sign. = 0,031 < 0,05
sign. = 0,00003 < 0,05
sign. = 0,803 > 0,05
sign. = 0,0003 < 0,05
sign. = 0,223> 0,05
sign. = 0,118 > 0,05
sign. = 0,00003 < 0,05
sign. = 0,003 < 0,05
sign. = 0,027 < 0,05
sign. = 0,018 < 0,05
sign. = 0,003 < 0,05
sign. = 0,029 < 0,05
sign. = 0,332 > 0,05
sign. = 0,086 > 0,05
sign. = 0,002 < 0,05
sign. = 0,012 < 0,05
sign. = 0,073 > 0,05
sign. = 0,013 < 0,05
sign. = 0,041 < 0,05

Έιεγρνο παξαδνρψλ

4-5

3-5

3-4

2-5

2-4

2-3

1-5

1-4

1-3

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
ππνζηξσκάησλ (κέζνδνο Tukey)

1-2

Χαρακτηριςτικά

Παξαηεξνχκελν επίπεδν
ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθφηεηαο

λ
λ
λ
λ
λ
λ
λ

λ

λ
λ
λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ
λ
λ

λ
λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ
λ
λ

λ

λ

λ

λ
λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ
λ
λ

λ

Σπραηφηεηα αλεμαξηεζία

Καλνληθόηεηα

Ηζόηεηα δηαζπνξώλ

λαη
λαη
λαη
λαη
λαη
λαη
λαη

sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.

λαη

sign. 2 = 0,012 <0,05

sign. = 0,432 > 0,05

λαη
λαη
λαη
λαη
λαη
λαη

sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.

sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.

λαη
λαη

sign. 1,2,3,4,5 >0,05
sign. 1,2,3,4,5 >0,05

λαη

sign. 1,2,3,4,5 >0,05
sign. = 0,029 < 0,05
sign. 1 = 0,038 < 0,05
sign. = 0,055 > 0,05
sign. 2 = 0,025 < 0,05
γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05

λαη

1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05

1 = 0,008 <0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05
1,2,3,4,5 >0,05

sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.
sign.

= 0,071 > 0,05
= 0,135> 0,05
= 0,843 > 0,05
= 0,633 > 0,05
= 0,090 > 0,05
= 0,337> 0,05
= 0,078 > 0,05

= 0,233 > 0,05
= 0,470 > 0,05
= 0,375 > 0,05
= 0,151 > 0,05
= 0,625 > 0,05
= 0,168 > 0,05

sign. = 0,009 < 0,05
sign. = 0,171 > 0,05

Βηδηθφηεξα, γηα λα εξκελεχζνπκε ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα ππνζηξψκαηα
ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν Tukey. Δ ζπγθέληξσζε απνηειεζκάησλ ησλ πηλάθσλ γηα ηνλ ειέγρνπ
νκνηνγέλεηαο ησλ νκάδσλ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Δ θαηάδεημε κε γξάκκαηα ησλ κέζσλ φξσλ
δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε απηψλ πνπ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Οη κέζνη φξνη πνπ
αθνινπζνχληαη κε γξάκκα κε έληνλε γξαθή δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
α=0,05, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Tukey HSD (Μελεμέο 2013). Μάιηζηα
ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαη ρξψκαηα γηα λα γίλεη εληνλφηεξε ε θαηάδεημε ηνπο. Σν γξάκκα b θαη ην
εληνλφηεξν ρξψκα θαλεξψλεη θαη ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο, ελψ ην γξάκκα a θαη ην άηνλν ρξψκα ηηο
ρακειφηεξεο. ηαλ έλα ππφζηξσκα ηνπνζεηείηαη θαη ζηηο δχν νκάδεο ιακβάλεη ηα αληίζηνηρα ab θαη
ελδηάκεζν ρξψκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηά πνπ ζα πξέπεη λα πξνηηκήζνπκε σο βέιηηζηε ιχζε απφ
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ηα 5 ππνζηξψκαηα, είλαη απηά πνπ εκθαλίδνληαη κε ην εληνλφηεξν ρξψκα θαη ην γξάκκα b γηα ηνπο
παξάγνληεο πνπ κεηξνχλ ηελ αχμεζε ησλ θπηψλ, ζηε πεξίπησζε καο ην λσπφ θαη μεξφ βάξνο.
Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηε πξψηε ζεηξά ηνπ Πίλαθα 2 ζην «Νσπφ βάξνο gr Τπέξγεην» δελ ππάξρεη
έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο, γηαηί φια ηα ζηξψκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα νκάδα.
ηε παξάκεηξν «Νσπφ βάξνο gr Τπφγεην» ππάξρεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην
ππφζηξσκα 5 «90% γλεχζην + 10% ρνχκν ηξαρείαο πεχθεο» κε ηα ππνζηξψκαηα 2 «90% γλεχζην +
10% θνπξηά. θαηζίθαο», ππφζηξσκα 3 «90% γλεχζην + 10% ρνχκν αείθπιισλ πιαηχθπιισλ» θαη
ππφζηξσκα 1 «90% γλεχζην + 10% θνπ. αγειάδαο.». Αειαδή ην ππφζηξσκα 5 είλαη ζηαηηζηηθά
θαιχηεξν απφ ηα ππφζηξσκα 1, 2 θαη 3 ζηελ αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ
θπηψλ. Σν ππφζηξσκα 4 «100% γλεχζην (κάξηπξαο)» ηνπνζεηείηαη θαη ζηηο δπν νκάδεο, δειαδή
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί φηη ζπκπεξηθέξεηαη θαη σο ελδηάκεζν ηνπ θαιχηεξνπ θαη ησλ ρεηξφηεξσλ
ππνζηξσκάησλ.
Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην μεξφ βάξνο, ππέξγεην θαη ππφγεην φπνπ ππάξρεη έλαο
ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ππφζηξσκα 5 θαη ην ππφζηξσκα 2. Αειαδή ην ππφζηξσκα 5 είλαη
ζηαηηζηηθά θαιχηεξν απφ ην ππφζηξσκα 2 ζηελ αχμεζε ηνπ μεξνχ βάξνπο ππέξγεηνπ θαη ππφγεηνπ
ηκήκαηνο ησλ θπηψλ. Σα ππνζηξψκαηα 3, 1 θαη 4 ηνπνζεηνχληαη θαη ζηηο δπν νκάδεο.
ηε ζπγθέληξσζε Ν% ζην ππέξγεην ηκήκα ησλ θπηψλ παξνπζηάδεηαη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο
αλάκεζα ζηα ππνζηξψκαηα 5, 4, 2, 1 θαη ζην ππφζηξσκα 3. Αειαδή φια ηα ππνζηξψκαηα είλαη
ζηαηηζηηθά θαιχηεξα απφ ην ππφζηξσκα 3 πνπ έρεη θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ Ν.
ηε πεξηεθηηθφηεηα Ν% ζην ππφγεην ηκήκα ησλ θπηψλ εκθαλίδεηαη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο
αλάκεζα ζην ππφζηξσκα 5 θαη ζην ππνζηξψκαηα 3. Αειαδή ην ππφζηξσκα 5 είλαη ζηαηηζηηθά
θαιχηεξα απφ ην ππφζηξσκα 3 πνπ έρεη θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ Ν. Σα ππνζηξψκαηα 1, 2 θαη 4
ηνπνζεηνχληαη θαη ζηηο δπν νκάδεο.
ηε ζπγθέληξσζε P mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ππάξρεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο
αλάκεζα ζην ππφζηξσκα 1 κε ηα ππνζηξψκαηα 4 θαη 5. Αειαδή ην ππφζηξσκα 1 έρεη ζηαηηζηηθά
πεξηζζφηεξε πνζφηεηα P mg/gr απφ ηα ππφζηξσκα 4 θαη 5. Ώληίζηνηρα ηα ππνζηξψκαηα 2 θαη 3
ηνπνζεηνχληαη θαη ζηηο δπν νκάδεο.
Ώληίζηνηρα ζηε ζπγθέληξσζε P mg/gr ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ππάξρεη έλαο ζαθήο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα ππνζηξψκαηα 1 θαη 4 κε ην ππφζηξσκα 5. Αειαδή ηα ππνζηξψκαηα 1 θαη
4 έρεη ζηαηηζηηθά πεξηζζφηεξε πνζφηεηα P mg/gr απφ ην ππφζηξσκα 5. Σα ππνζηξψκαηα 2 θαη 3
ηνπνζεηνχληαη θαη ζηηο δπν νκάδεο.
Γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα Mg mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ππάξρεη έλαο ζαθήο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα ππνζηξψκαηα 1 θαη 2 κε ηα ππνζηξψκαηα 3 θαη 4. Αειαδή ηα
ππνζηξψκαηα 1 θαη 2 έρνπλ ζηαηηζηηθά πεξηζζφηεξε πνζφηεηα Mg mg/gr απφ ηα ππνζηξψκαηα 3 θαη
4. Σν ππφζηξσκα 5 ηνπνζεηείηαη θαη ζηηο δπν νκάδεο.
Ώληίζηνηρα γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα Mg mg/gr ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ππάξρεη ζαθήο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ππφζηξσκα 1 θαη ην ππφζηξσκα 3. Αειαδή ην ππφζηξσκα 1 έρεη
ζηαηηζηηθά πεξηζζφηεξε πνζφηεηα Mg mg/gr απφ ην ππφζηξσκα 3. Σα ππφζηξσκαηα 2, 4 θαη 5
ηνπνζεηνχληαη θαη ζηηο δπν νκάδεο.
Δ ζπγθέληξσζε K mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ππάξρεη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο
αλάκεζα ζην ππφζηξσκα 1 θαη ην ππνζηξψκαηα 3. Αειαδή ην ππφζηξσκα 1 έρεη ζηαηηζηηθά
πεξηζζφηεξε πνζφηεηα K mg/gr απφ ην ππφζηξσκα 3. Σα ππνζηξψκαηα 2, 4 θαη 5 ηνπνζεηνχληαη θαη
ζηηο δπν νκάδεο.
Γηα ηελ ζπγθέληξσζε Ca mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ππάξρεη έλαο ζαθήο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα ππφζηξσκαηα 5, 1 θαη 2 κε ηα ππνζηξψκαηα 4 θαη 3. Αειαδή ηα
ππνζηξψκαηα 5, 1 θαη 2 έρνπλ ζηαηηζηηθά πεξηζζφηεξε πνζφηεηα Ca mg/gr απφ ηα ππνζηξψκαηα 4
θαη 3. Μάιηζηα ηα ππνζηξψκαηα 4 θαη 3 απνηεινχλ ηξίηε νκάδα ππνζηξσκάησλ.
Γηα ηελ ζπγθέληξσζε Cu ppm ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ππάξρεη έλαο ζαθήο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ππφζηξσκα 4 θαη ην ππφζηξσκα 2. Αειαδή ην ππφζηξσκα 4 έρεη
ζηαηηζηηθά πεξηζζφηεξε πνζφηεηα Cu ppm απφ ην ππφζηξσκα 2. Σα ππνζηξψκαηα 1, 3 θαη ην
ππφζηξσκα 5 ηνπνζεηνχληαη θαη ζηηο δπν νκάδεο.
πζρεηίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Πίλαθα 2 πνπ αλαθέξνληαη ζηα απμεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξαρείαο πεχθεο θαη ζηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ θπηψλ κε ηα απνηειέζκαηα
ηεο εδαθνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ππνζηξσκάησλ (Πίλαθαο 3) βιέπνπκε θάηη πνπ καο πξνβιεκαηίδεη.
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Βηδηθφηεξα γηα ην 5 ππφζηξσκα ζην Πίλαθα 2 βιέπνπκε φηη ηα θπηά παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο
ζην πνζνζηφ Ν% ζην ππέξγεην θαη ππφγεην ηκήκα ηνπο, ελψ αληίζηνηρεο κεγαιχηεξεο ηηκέο Ν%
ιακβάλεη ην ππφζηξσκα 5 θαη ζηελ εδαθνινγηθή αλάιπζε (Πίλαθαο 3). ην 5 ππφζηξσκα, ζην
Πίλαθα 2, βιέπνπκε φηη ηα θπηά παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηε πνζφηεηα Ca mg/gr ζην
ππέξγεην ηκήκα ελψ ην Ca cmol/Kg ζην έδαθνο ιακβάλεη πεξίπνπ ηηο ίδηεο ηηκέο ζηα πέληε
ππνζηξψκαηα (Πίλαθαο 3). Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 2 βιέπνπκε φηη ζην ππφζηξσκα 5 ε πνζφηεηα P mg/gr
ηνπ ππέξγεηνπ θαη ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ιακβάλνπλ ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε πνζφηεηα Mg
mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ θαη ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ιακβάλνπλ ελδηάκεζεο ηηκέο, ε πνζφηεηα K
mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ιακβάλεη ελδηάκεζε ηηκή θαη ε πνζφηεηα Cu ppm ηνπ
ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ιακβάλεη ελδηάκεζε ηηκή. Βληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
εδαθνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ππνζηξσκάησλ θαλεξψλνπλ φηη ζην ππφζηξσκα 5 έρνπκε ηηο
κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε P mg/100 gr εδάθνπο, Mg cmol/kg, K cmol/kg θαη Cu ppm (Πίλαθαο 3). Θα
πξέπεη λα δερηνχκε, ινηπφλ, φηη δελ έρεη πάληα ζεκαζία ε πνζφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ππνζηξψκαηνο άιια ε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζηα θπηά.
Πηλάθαο 2. πλνιηθόο πίλαθαο ειέγρνπ νκνηνγέλεηαο ησλ νκάδσλ
Table 2. Table of checking the totally homogeneity of the groups
Τπφζηξσκα

Νσπφ βάξνο gr - Yπέξγεην
Νσπφ βάξνο gr - Yπφγεην
Ξεξφ βάξνο gr - Yπέξγεην
Ξεξφ βάξνο gr - Yπφγεην
N% - Yπέξγεην
N% - Yπφγεην
P mg/gr - Yπέξγεην
P mg/gr - Yπφγεην
Mg mg/gr - Yπέξγεην
Mg mg/gr - Yπφγεην
K mg/gr - Yπέξγεην
Ca mg/gr - Yπέξγεην
Cu ppm - Yπφγεην

90%
γλεχζην+10%θνπ
Ώγειαδ
27.9448
23,0700 a
10,1940 ab
4,5840 ab
1,2978 b
1,2506 ab
1,5367 b
1,2505 b
1,7165 b
2,4835 b
6,3123 b
4,6169 c
13,3735 ab

90% γλεχζην+10%
θνπ Καηζ
19.2300
16,0700 a
7,5580 a
3,3180 a
1,3262 b
1,1473 ab
1,2647 ab
1,0885 ab
1,7080 b
1,9818 ab
5,7747 ab
3,9484 bc
7,6990 a

90% γλεχζην+10%
Υνχκν αείθπι.
Πιαηχθπιια
20.8500
17,3920 a
8,2740 ab
3,9140 ab
0,9917 a
0,8433 a
1,2294 ab
1,1029 ab
1,1132 a
1,4365 a
4,3072 a
3,3046 ab
9,6931 ab

100% γλεχζην
(κάξηπξαο) Ώγ.
Ώλαζηα
32.2675
25,7650 ab
12,8125 ab
6,2025 ab
1,3713 b
1,0627 ab
1,1808 a
1,2546 b
0,9752 a
1,8710 ab
5,0271 ab
2,5932 a
16,0150 b

90% γλεχζην Ώγ.
Ώλαζ. +10% Υνχκν
Σξαρείαο
42.6040
45,9066 b
16,6700 b
8,4260 b
1,4805 b
1,3551 b
1,07275 a
0,8505 a
1,3924 ab
1,996 ab
5,1812 ab
4,8173 c
10,6932 ab

γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05

Πηλάθαο 3. Αλαιύζεηο ππνζηξσκάησλ
Table 3. Substrate analysis
Τπόζηξσκα

pH
C%
Οξγ.νπζί
N%
C/N
Pmg/100gr εδά
Ca cmol/kg
Mg cmol/kg
K cmol/kg
Na cmol/kg
Cu ppm
Fe ppm
Zn ppm
Mn ppm

90% γλεύζην+10%θνπ
Αγειαδ

90% γλεύζην+10% θνπ
Καηζ

5.86
1.189
2.050
0.124
9.562
1.480
9.931
4.593
0.476
0.609
0.376
37.42
0.906
10.98

6.25
1.494
2.575
0.086
17.417
1.250
10.403
4.813
0.214
0.332
0.242
20.06
1.048
5.84

90% γλεύζην+10% Υνύκν 100% γλεύζην (κάξηπξαο) 90% γλεύζην Αγ. Αλαζ.
αείθπι. Πιαηύθπιια
Αγ. Αλαζηα
+10% Υνύκν Σξαρείαο

6.27
1.538
2.652
0.110
14.014
0.360
11.695
4.079
0.146
0.251
0.25
44.74
0.95
11.16

6.14
0.908
1.565
0.109
8.359
0.410
9.417
4.426
0.183
0.229
1.858
62.38
0.568
21.8

6.29
1.621
2.794
0.165
9.824
2.060
10.883
5.210
0.850
0.300
1.934
78.63
0.596
8.46

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Βθαξκφδνληαο ζηελ έξεπλα καο ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (one way anova)
βξέζεθε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπηψλ.
Ώλαιπηηθφηεξα γηα ην «Νσπφ βάξνο (gr) Τπέξγεην» δελ βξέζεθε θάπνηνο ζαθήο δηαρσξηζκφο γη‘ απηφ
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δελ κπνξνχκε λα πνχκε πην είλαη θαιχηεξν ππφζηξσκα. Σν ππφζηξσκα 5 είλαη θαιχηεξν απφ ηα
ππφζηξσκα 1, 2 θαη 3 ζηελ αχμεζε ηνπ λσπνχ βάξνπο ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ. Ο
κάξηπξαο - ππφζηξσκα 4 έρεη κηα ελδηάκεζε ζπκπεξηθνξά. Σν ππφζηξσκα 5 είλαη θαιχηεξν απφ ην
ππφζηξσκα 2 ζηελ αχμεζε ηνπ μεξνχ βάξνπο ππέξγεηνπ θαη ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ.
Παξφκνηα ελδηάκεζε ζπκπεξηθνξά κε ην ππφζηξσκα 4 παξνπζηάδνπλ θαη ηα ππνζηξψκαηα 3 θαη 1.
Μηα αζθαιήο ιχζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ ηξαρείαο πεχθεο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ην ππφζηξσκα 5 «90% γλεχζην + 10% ρνχκν ηξαρείαο πεχθεο» θαη κηα κε απνδεθηή ιχζε είλαη ε
αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ ζην ππφζηξσκα 2 «90% γλεχζην + 10% θνπξηά θαηζίθαο». Δ ρξεζηκνπνίεζε
ρνχκνπ ηξαρείαο πεχθεο εμαηηίαο ηεο κπθφξξπδαο πνπ ππάξρεη ζ‘ απηφλ, επηδξά ζεηηθά ζηελ αχμεζε
ησλ θπηαξίσλ, γηαηί κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ επθνιφηεξα ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ (φρη αλαγθαία ηηο κεγαιχηεξεο) γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπο. Βλδηάκεζεο ιχζεηο ζε
θζίλνπζα ζεηξά απνηεινχλ, ην ππφζηξσκα 4 «100% γλεχζην (κάξηπξαο)», ην ππφζηξσκα 1 «90%
γλεχζην + 10% θνπξηά αγειάδαο» θαη ην ππφζηξσκα 3 «90% γλεχζην + 10% ρνχκν αείθπιισλ
πιαηπθχιισλ».
Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ινηπφλ ην ππφζηξσκα 5, φπνπ ηα θπηά εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο
ζην πνζνζηφ Ν% ζην ππέξγεην θαη ππφγεην ηκήκα ηνπο θαη κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηε πνζφηεηα Ca mg/gr
ζην ππέξγεην ηκήκα. Ώληίζηνηρα ζην ππφζηξσκα 5 ε πνζφηεηα P mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ θαη ππφγεηνπ
ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ιακβάλεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε πνζφηεηα Mg mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ θαη
ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ιακβάλεη ελδηάκεζεο ηηκέο, ε πνζφηεηα K mg/gr ηνπ ππέξγεηνπ
ηκήκαηνο ησλ θπηψλ ιακβάλεη ελδηάκεζε ηηκή θαη ε πνζφηεηα Cu ppm ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο ησλ
θπηψλ ιακβάλεη ελδηάκεζε ηηκή.
ΐιέπνπκε ινηπφλ φηη ην ππφζηξσκα 5 «90% γλεχζην + 10% ρνχκν ηξαρείαο πεχθεο»
παξνπζηάδεη ηε ιηγφηεξε πνζφηεηα P mg/gr ζηνπο ππέξγεηνπο θαη ππφγεηνπο ηζηνχο ησλ δελδξπιιίσλ
ηεο ηξαρείαο πεχθεο, έζησ θαη αλ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε (βάξνο ζ‘ απηνχο) θαη είλαη
θάηη πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί πεξεηαίξσ.
Ώπφ ηελ εδαθνινγηθή αλάιπζε ην ππφζηξσκα 5 εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξεο ηηκέο Ν% ελψ ην Ca
cmol/kg ζην έδαθνο ιακβάλεη πεξίπνπ ηηο ίδηεο ηηκέο ζηα πέληε ππνζηξψκαηα. Βπίζεο ζην ππφζηξσκα
5 έρνπκε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζε P mg/100 gr εδάθνπο, Mg cmol/kg, K cmol/kg θαη Cu ppm. Θα
πξέπεη λα δερηνχκε, ινηπφλ, φηη δελ έρεη ζεκαζία ε πνζφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο
ησλ ππνζηξσκάησλ άιια ε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζηα θπηά.
Abstract
For the production of Pinus brutia seedlings resilient to dry climatic conditions of Mediterranean
ecosystems and better adapted to climatic change, the laboratory of Forest Soil seedlings of P. brutia
on the first year of their growth, replanted in bigger sized plastic pots. As fulfilled material used forest
soil from 90% gneiss rock and 10% from different low cost materials like cow manure, goat manure,
forest floor of broadleaved forests and Calabrian pine. The research was conducted to the greenhouse
of the Laboratory of Forest Soils. To evaluate the results the development of the seedlings and
conciseness of different nutrients were measured. The measurements were analyzed with One Way
Anova test and the results indicate the soil substrate most suitable for the production of second year
Calabrian pine seedlings with greater probability of survival in dry climate conditions.
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